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PREFÁCIO
Obrigado por adquirir nossos produtos robóticos.
Este manual contém as informações necessárias para o uso correto do manipulador.
Leia cuidadosamente este manual e os outros manuais relacionados antes de instalar o
sistema robótico.
Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso.

GARANTIA
O robô e suas partes opcionais são entregues a nossos clientes somente após serem
submetidos aos mais rígidos controles de qualidade, testes e inspeções para certificar sua
conformidade com nossos altos padrões de desempenho.
Os defeitos do produto resultantes do manuseio ou operação normal serão reparados sem
custos durante o período de garantia normal. (Entre em contato com o fornecedor de sua
região para informações sobre o período de garantia).
No entanto, os clientes serão cobrados pelos reparos nos seguintes casos (mesmo se estes
ocorrerem durante o período de garantia):
1. Avaria ou mal funcionamento causado por uso inadequado que não esteja descrito no
manual, ou uso descuidado.
2. Defeitos causados por desmontagem não autorizada realizada pelo cliente.
3. Avaria devido a ajustes ou tentativas de reparo inadequadas.
4. Avaria causada por desastres naturais, tal como terremoto, enchente, etc.
Avisos, Cuidados, Uso:
1. Se o robô ou o equipamento associado for utilizado fora das condições de uso e
especificações do produto descritas nos manuais, esta garantia fica sem efeito.
2. Se não forem seguidos os AVISOS e CUIDADOS contidos neste manual, não poderemos
nos responsabilizar por qualquer mau funcionamento ou acidente, mesmo se o resultado
for ferimento ou morte.
3. Não podemos prever todos os perigos e consequências possíveis. Portanto, este manual
não pode prevenir o usuário de todos os perigos possíveis.
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MARCAS REGISTRADAS
Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas comerciais registradas ou marcas
comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países. Outras
marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas dos
respectivos detentores.

AVISO
Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou reproduzida sem autorização.
O conteúdo deste manual está sujeito a alteração sem aviso.
Favor notificar-nos se encontrar algum erro neste manual ou se tiver algum comentário
relacionado ao seu conteúdo.

FABRICANTE

INFORMAÇÕES PARA CONTATO
As informações para contato são descritas em “FORNECEDORES” nas páginas iniciais do
seguinte manual:
Sistema robótico Segurança e instalação Leia este manual primeiro
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Sobre o descarte das baterias

O símbolo da lixeira com um X sobre ela indicando descarte proibido que pode ser
encontrado em nosso produto indica que este produto e as baterias incorporadas não devem
ser descartados através do fluxo de resíduos domésticos normal. Para evitar os possíveis
danos para o meio ambiente ou a saúde humana, separe este produto e suas baterias de outros
resíduos para assegurar que eles possam ser reciclados de modo ambientalmente correto.
Para mais detalhes sobre as instalações de coleta, entre em contato com a agência
governamental local ou o distribuidor onde você adquiriu este produto. O uso dos símbolos
químicos Pb, Cd ou Hg indica que esses metais são utilizados na bateria.
Estas informações são aplicáveis somente aos clientes da União Europeia, de acordo com a
DIRETIVA 2006/66/EC DO PARLAMENTO E DO CONSELHO EUROPEU de 6 de
setembro de 2006 sobre baterias e acumuladores e resíduos de baterias e acumuladores, que
revoga a Diretiva 91/157/EEC, e a legislação que a transpõe e implementa nos vários
sistemas legais nacionais.
Para outros países, entre em contato com o governo local para investigar a possibilidade de
reciclar seu produto.
O procedimento de remoção/substituição da bateria é descrito nos seguintes manuais:
Manual do controlador do robô / Manual do manipulador (Seção de Manutenção)

Antes de ler este manual
Esta seção descreve o que é preciso saber antes de ler este manual.

Estrutura do sistema de controle
Os manipuladores C4 podem ser utilizados com as seguintes combinações de controladores
e software.
Controlador: RC700, RC700-A
Software: EPSON RC+ 7.0

Configuração pelo software
EPSON
RC+

Este manual contém os procedimentos de configuração usando o software.
Essas seções são indicadas pelo símbolo à esquerda.

Ligar/Desligar o controlador
Quando você vir a instrução “Ligue/desligue o controlador” neste manual, certifique-se de
ligar/desligar todos os componentes de hardware.

Fotos e ilustrações usadas neste manual
A aparência de algumas peças pode diferir daquelas do produto real, dependendo de quando
ele foi expedido ou das especificações. Os procedimentos em si, no entanto, são acurados.
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Configuração e operação
Este volume contém informações para a configuração e operação dos manipuladores.
Leia detalhadamente este volume antes de configurar e operar os manipuladores.

Configuração e operação 1. Segurança

1. Segurança
A instalação e o transporte dos manipuladores e do equipamento robótico devem ser feitos
por pessoal qualificado e em conformidade com todos os códigos nacionais e locais.
Leia este manual e os outros manuais relacionados antes de instalar o sistema robótico ou
antes de conectar os cabos.
Mantenha sempre este manual à mão para fácil acesso.

1.1 Convenções
Importantes considerações de segurança são indicadas em todo o manual pelos seguintes
símbolos. Leia todas as descrições mostradas com cada símbolo.

ATENÇÃO

Este símbolo indica que existe um perigo de possível lesão séria
ou morte se as instruções associadas não forem seguidas
corretamente.

ATENÇÃO

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas
pessoas causado por choque elétrico se as instruções associadas
não forem seguidas corretamente.

CUIDADO

Este aviso indica que existe o perigo de possível ferimento nas
pessoas ou dano físico no equipamento e nas instalações se as
instruções associadas não forem seguidas corretamente.

1.2 Segurança do projeto e da instalação
Somente pessoal treinado deve projetar e instalar o sistema robótico. Pessoal
treinado é definido como as pessoas que tiveram treinamento em sistemas
robóticos e em manutenção mantido pelo fabricante, o fornecedor ou a empresa
representante local, ou aquelas que entendem profundamente os manuais e
tenham o mesmo nível de conhecimento e aptidão que aquelas que completaram
os cursos de treinamento.
Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de
segurança para o sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança,
consulte Precauções de instalação e de projeto no capítulo Segurança do Guia do
usuário do EPSON RC+.
Os itens a seguir são precauções de segurança para o pessoal de desenvolvimento
do projeto:

ATENÇÃO
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■ O pessoal que projeta e/ou constrói o sistema robótico com este produto deve ler
o capítulo Segurança no Guia do usuário do EPSON RC+. Projetar e/ou construir
o sistema robótico sem entender os requisitos de segurança é extremamente
perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais e/ou danos graves ao
equipamento do sistema robótico.
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■ O manipulador e o controlador devem ser utilizados dentro das condições
ambientais descritas em seus respectivos manuais. Esse produto foi projetado e
fabricado estritamente para uso em um ambiente interno normal. Usar o produto
em um ambiente que exceda as condições ambientais especificadas pode não
só encurtar a vida útil do produto, mas também causar sérios problemas de
segurança.
ATENÇÃO

■ O sistema robótico deve ser utilizado dentro dos requisitos de instalação descritos
nos manuais. Usar o sistema robótico fora dos requisitos de instalação pode não
só encurtar a vida útil do produto, mas também causar sérios problemas de
segurança.
Precauções adicionais para a instalação são descritas no capítulo Configuração e
operação 3. Ambiente e instalação. Leia esse capítulo cuidadosamente para
entender os procedimentos de instalação seguros antes de instalar o robô e o
equipamento robótico.

1.3 Segurança da operação
Os itens seguintes são precauções de segurança para o pessoal de operação
qualificado:
■ Leia cuidadosamente o item Requisitos relacionados à segurança no capítulo
Segurança do manual Segurança e instalação. Operar o sistema robótico sem
entender os requisitos de segurança é extremamente perigoso e pode resultar
em sérias lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema
robótico.
■ Não entre na área de operação do manipulador enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Entrar na área de operação com a energia ligada
é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de segurança, pois o
manipulador pode se mover mesmo se parecer estar parado.

ATENÇÃO

■ Antes de operar o sistema robótico, assegure-se de que não haja ninguém dentro
da área de proteção de segurança. O sistema robótico pode ser operado no modo
para ensinar mesmo quando houver alguém dentro da área de proteção de
segurança.
O movimento do manipulador é sempre no status restrito (velocidade baixa e
potência baixa) para garantir a segurança do operador. No entanto, operar o
sistema robótico enquanto houver alguém dentro da área de proteção de
segurança é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de
segurança caso o manipulador se mova inesperadamente.
■ Pressione imediatamente o interruptor de parada de emergência sempre que o
manipulador se mover de modo anormal durante a operação. Continuar a
operação enquanto o manipulador se move de modo anormal é extremamente
perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais e/ou alterações graves no
equipamento do sistema robótico.
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ATENÇÃO

■ Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de energia. NÃO o conecte
diretamente à fonte de energia da fábrica. Para desligar a energia do sistema
robótico, desconecte o plugue de alimentação da fonte de energia. Executar
qualquer trabalho enquanto o cabo de energia de CA está conectado a uma fonte
de energia da fábrica é extremamente perigoso e pode resultar em choque
elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Sempre que possível, somente uma pessoa deverá operar o sistema robótico. Se
for necessário operar o sistema robótico com mais de uma pessoa, assegure-se
de que todo o pessoal envolvido comunique aos outros o que está fazendo e tome
as precauções necessárias.
■ Se as articulações forem operadas repetidamente com o ângulo de operação
menor do que 5 graus, elas podem ficar danificadas prematuramente pois é
provável que os mancais causem redução da película de óleo nessa situação.
Para evitar a avaria precoce, mova as articulações em mais de 30 graus por cerca
de cinco a dez vezes por dia.

CUIDADO

■ Pode ocorrer oscilação (ressonância) continuamente no movimento do
manipulador em baixa velocidade (velocidade: aprox. 5 a 20%), dependendo da
combinação da orientação do Braço e da carga no atuador da extremidade. A
oscilação resulta da frequência da oscilação natural do braço e pode ser
controlada com as medidas a seguir.
Mudando a velocidade do manipulador
Mudando os pontos de ensino
Mudando a carga do atuador da extremidade
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1.4 Parada de emergência
Se o manipulador se mover de modo anormal durante a operação, pressione imediatamente
o interruptor de parada de emergência. Pressionar o interruptor de parada de emergência
imediatamente muda o manipulador para o movimento de desaceleração e o detém na
velocidade de desaceleração máxima.
No entanto, evite pressionar o interruptor de parada de emergência desnecessariamente
enquanto o manipulador estiver operando normalmente. Do contrário, o manipulador pode
se chocar com o equipamento periférico, uma vez que a trajetória operacional até o sistema
robótico parar é diferente daquela na operação normal.
Não pressione o interruptor de parada de emergência desnecessariamente enquanto o
manipulador estiver operando. Pressionar o interruptor durante a operação faz os freios
funcionarem. Isto encurtará a vida útil dos freios devido ao desgaste das placas de fricção.
Ciclo de vida normal dos freios: Cerca de 2 anos (quando o freio é usado 100 vezes/dia)
Além disso, a parada de emergência durante a operação aplica impacto na unidade de
engrenagens de redução e pode resultar em redução de sua vida útil.
Para colocar o sistema robótico no modo de emergência durante a operação normal,
pressione o interruptor de parada de emergência quando o manipulador não estiver se
movendo.
Consulte o manual do controlador do robô para instruções de como conectar o circuito do
interruptor de parada de emergência.
Não desligue o controlador enquanto o manipulador estiver operando.
Se você tentar parar o manipulador em situações de emergência tal como em “Proteção de
segurança aberta”, certifique-se de pará-lo usando o interruptor de parada de emergência do
controlador.
Se o manipulador for parado desligando o controlador enquanto ele estiver operando, os
seguintes problemas podem ocorrer.
Redução da vida útil e danos na unidade de engrenagens de redução
Diferença na posição das articulações
Além disso, se ocorreu desligamento forçado do controlador por blecautes e ocorrências do
tipo enquanto o manipulador estava operando, certifique-se de verificar os seguintes pontos
após a restauração da energia.
Se a engrenagem de redução está danificada
Se as articulações estão em suas posições corretas
Se houver uma diferença na posição, faça a calibração consultando Manutenção 16.
Calibração neste manual.
Antes de usar o interruptor de parada de emergência, esteja ciente do seguinte.
- O interruptor de parada de emergência (E-STOP) deve ser usado para parar o
manipulador somente em caso de emergências.
- Para parar o manipulador que está operando o programa, exceto em uma emergência,
use os comandos Pause (interromper) ou STOP (parar o programa).
Os comandos Pause e STOP não desligam os motores. Portanto, o freio não funciona.
- Para o sistema de proteção de segurança, não use o circuito de parada de emergência.
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Para detalhes sobre o sistema de proteção de segurança, consulte os seguintes manuais.
Guia do Usuário do EPSON RC+ 2. Segurança - Precauções de instalação e projeto
- Sistema de proteção de segurança
Segurança e instalação
2.6 Conexão com o conector de EMERGÊNCIA
Para verificar problemas com os freios, consulte os seguintes manuais.
Manual do Manipulador
Manutenção
2.1.2 Ponto de inspeção
- Inspeção com a energia ligada (o
manipulador operando)
Segurança e instalação
5.1.1 Manipulador
- Inspeção com a energia ligada (o
manipulador operando)
Distância do movimento livre em emergência
A operação do manipulador não pode parar imediatamente após o interruptor de parada de
emergência ser pressionado. No entanto, o tempo, o ângulo e a distância do movimento livre
variam de acordo com os seguintes fatores:
Peso da Mão
Configuração de peso
Configuração de aceleração
Peso da peça de trabalho
Configuração de velocidade Postura, etc.
O tempo e a distância aproximados do movimento livre são os seguintes:
Condições da medição
Série C4
Configuração de aceleração

100

Configuração de velocidade

100

Carga [kg]

4

Configuração de peso

4

Manipulador

C4-A601**

Controlador do robô

RC700/ RC700-A

Braço 1

0,4

0,3

Braço 2

0,4

0,4

Tempo do

Braço 3

0,4

0,5

movimento livre [s]

Braço 4

0,3

Braço 5

0,4

Braço 6

0,3

Ângulo do
movimento livre
[]
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C4-A901**

Braço 1

85

60

Braço 2

60

65

Braço 3

55

55

Braço 4

40

Braço 5

40

Braço 6

25
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1.5 Como mover os braços com o freio eletromagnético
Existem dois métodos para liberar o freio eletromagnético. Siga qualquer um dos métodos
para liberar o freio eletromagnético e mover os braços manualmente.
1.5.1 Mover o braço usando a unidade de liberação do freio
Siga o método quando você acabou de desembalar as caixas entregues ou quando o
controlador ainda não foi inicializado.
1.5.2 Mover o braço usando o software
Siga o método quando puder usar o software.
Enquanto o freio eletromagnético estiver ativado (tal como no modo de emergência), não
será possível mover nenhum braço empurrando manualmente.
Movimento do Braço
Braço 4

Articulação 4

Articulação 4
Braço 3

Braço 6
Articulação 6

Articulação 3
Braço 5

Articulação 5

Braço 2

Articulação 2
Braço 1 (Braço
inferior)

Articulação 1
Base
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1.5.1 Mover o Braço usando a unidade de liberação do freio
A série C4 tem uma unidade de liberação do freio como opção.
Para detalhes, consulte Configuração e operação: 6 Opções.

1.5.2 Mover o Braço usando o software
■ Normalmente, libere o freio das articulações um a um. Tome cuidado adicional se
precisar liberar os freios de duas ou mais articulações simultaneamente. Liberar
os freios de duas ou mais articulações simultaneamente pode fazer com que suas
mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau
funcionamento do manipulador, pois os braços do manipulador podem mover-se
em direções inesperadas.

CUIDADO

■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio.
Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio
peso.
A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou
causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador.
■ Antes de liberar o freio, mantenha o interruptor de parada de emergência
acessível para poder pressioná-lo imediatamente. Do contrário, você não
conseguirá deter imediatamente a queda do braço devido a uma operação
errônea. A queda do braço pode causar danos no equipamento e/ou mau
funcionamento do manipulador.

EPSON
RC+

Depois de liberar o interruptor de parada de emergência, execute o seguinte comando em
[Command Window].
>Reset
>Brake Off,[o número (de 1 a 6) correspondente ao braço cujo freio será desativado].
Execute o seguinte comando para ativar o freio novamente.
>Brake On,[o número (de 1 a 6) correspondente ao braço cujo freio será ativado]

1.6 Precaução para operação no estado de baixa potência
No estado de baixa potência, o manipulador opera em baixa velocidade e baixo torque. No
entanto, um toque comparativamente alto, como é mostrado na tabela abaixo, pode ser
gerado para suportar o próprio peso do manipulador.
Opere cuidadosamente o manipulador, uma vez que ele pode prender suas mãos ou dedos
durante a operação. O manipulador pode também colidir com o equipamento periférico e
causar danos ao equipamento ou mau funcionamento do manipulador.
Torque máximo da articulação no estado de baixa potência [Unidade: N·m]
Articulação
Torque da
articulação

CUIDADO
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1

2

3

4

5

6

116,24

193,74

59,31

12,45

11,41

6,88

■ Opere cuidadosamente o manipulador no estado de baixa potência. Um torque da
articulação comparativamente alto pode ser gerado. Isso pode fazer com que suas
mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau
funcionamento do manipulador, pois este pode colidir com o equipamento periférico.
9
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1.7 Etiquetas de advertência
O manipulador tem as seguintes etiquetas de advertência.
As etiquetas de advertência são afixadas ao redor dos locais onde existem perigos
específicos.
Não deixe de seguir as descrições e avisos contidos nas etiquetas para operar e manter o
manipulador com segurança.
Não rasgue, danifique ou remova as etiquetas de advertência. Tenha extremo cuidado ao
manusear as peças ou unidades às quais as seguintes etiquetas de advertência estão afixadas,
bem como nas áreas próximas.
Local

Etiqueta de advertência

NOTA

A

Para evitar que suas mãos ou dedos
fiquem presos, dobre o Braço e
prenda-o com uma correia ou
acessório similar antes de remover
os parafusos de montagem da base.

B

Não entre no espaço de trabalho
quando o manipulador estiver em
operação. Isso é extremamente
perigoso, uma vez que o Braço pode
colidir e causar sérios problemas de
segurança.

C

Não toque nas peças que conduzem
corrente dentro do manipulador
enquanto a energia está ligada. Isso
pode causar choque elétrico.
Tenha cuidado com a queda do
braço devido ao próprio peso ao
pressionar o interruptor de liberação
do freio.
Estas etiquetas são afixadas na
caixa de liberação do freio opcional

D
Quando a caixa de liberação do freio
é usada:
Os detalhes dos procedimentos para
liberação dos freios usando a caixa
de liberação do freio são descritos
nos manuais do manipulador.

E

10

Somente pessoal autorizado deverá
executar o trabalho de erguer e
operar uma empilhadeira. Quando
essas operações são executadas
por pessoal não autorizado, isso é
extremamente perigoso e pode
resultar em sérias lesões corporais
e/ou danos graves ao equipamento
do sistema robótico.
C4 Rev.20

Configuração e operação 1. Segurança
Local

Etiqueta

F

G

Localização das etiquetas
F

C

Vista de cima

C
C
C
C

E

B
A

Vista lateral

C4 Rev.20

Vista frontal

Vista lateral

C
G
Vista traseira
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2. Especificações
2.1 Características dos manipuladores
Velocidade e precisão
Maior produtividade com a operação rápida e acurada, balanceada, melhor de sua
categoria.
C4-A601**
Tempo de ciclo médio (300 mm)
0,39 s (Velocidade 100 / Aceleração 100)
0,37/s (Velocidade 100/ Aceleração 120)
Erro de repetibilidade
 0,02 mm
C4-A901**
Tempo de ciclo médio (300 mm)
0,49 s (Velocidade 100 / Aceleração 100)
0,47/s (Velocidade 100/ Aceleração 120)
Erro de repetibilidade
 0,03 mm
Compacto
Alta eficiência espacial
O tamanho do manipulador é de apenas 1/44 de sua faixa de movimento
Área do cotovelo pequena (Articulação 3) que é a metade dos modelos existentes
A menor interferência com os periféricos, paredes e teto permite uma instalação mais
compacta
Punho habilidoso
O punho compacto (Articulação 5) com ampla faixa de movimento permite um
movimento suave e a habilidade de trabalhar em vários ângulos
A interferência mínima com os arredores melhora a flexibilidade no desenho da mão

12
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2.2 Número do modelo
C4 – A 6 0 1 S □ □
Especificação do UL
-UL

□

: Compatível com o UL
: Não compatível com o UL

Tipo

□

: Montagem sobre mesa
(R : Montagem no teto)*1

Ambiente
S
C

: Modelo padrão
: Modelo para sala limpa e ESD (descarga eletrostática)

Equipamento de frenagem
1

: Freios em todas as articulações

Comprimento do braço
6

: 600 mm (Nome do modelo: C4)

9

: 900 mm (Nome do modelo: C4L)

*1 Os manipuladores são configurados para “Montagem sobre mesa” na remessa. Para usar
os manipuladores em “Montagem no teto”, você precisa mudar as configurações do
modelo.
Para detalhes sobre como mudar as configurações do modelo, consulte 5.5 Mudando o
robô e Configuração do robô no Guia do Usuário do EPSON RC+.

C4 Rev.20
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2.3 Nome das peças e faixa de movimento de cada braço
Braço superior (Braços 3 a 6)

Lâmpada LED
Esta lâmpada fica acesa
enquanto os motores estão
ligados.

Braço 4 Articulação 4
Braço 3
Braço 6
Articulação 6
Articulação 3
Braço 5

Articulação 5

Movimento das articulações
Articulação 1: Todo o manipulador gira.
Articulação 2: O braço inferior oscila.

Braço 2

Articulação 2
Braço 1
(Braço inferior)

Articulação 3: O braço superior oscila.
Articulação 4: O punho gira.

Articulação 1

Articulação 5: O punho oscila.
Articulação 6: A mão rotaciona.

Base

Conector de cabo do usuário
(Conector D-sub 9 pinos)
Branco

Conexão para tubo pneumático de
ø 4 mm
SModelo padrão: tampa
Tipo sala limpa: porta de exaustão
Cabo de sinal
Para tubo pneumático de ø8 mm
Cabo de energia
Azul

Branco

Azul
N/S:C49E002931 ou posterior
A posição do encaixe rápido
para o tubo de ø4 mm é
diferente.

Etiqueta de identificação
(No de série do manipulador)
NOTA


14

Quando a lâmpada LED está acesa ou o controlador está ligado, a corrente está sendo aplicada ao
manipulador. (A lâmpada LED pode não ser vista dependendo da postura do manipulador. Tenha
muito cuidado). Executar qualquer trabalho de substituição com a alimentação de energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou funcionamento inadequado do
sistema robótico. Assegure-se de desligar a energia do controlador antes do trabalho de manutenção.
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2.4 Dimensões externas
2.4.1 C4-A601**
[Unidade: mm]

*2:

*2:

*2:

Incluindo a lâmpada LED

*1:

Espaço para os
cabos

(A tolerância aplicável é ø6H7)

*1: Área aplicável
*2: O mesmo para o outro lado

C4 Rev.20
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2.4.2 C4-A901**
[Unidade: mm]

Espaço para os cabos

lamp

*2:

Incluindo a lâmpada

*1:

*2:
*2:

(A tolerância aplicável é ø6H7)

*1: Área aplicável
*2: O mesmo que do outro lado

16
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2.5 Faixa de movimento padrão
2.5.1 C4-A601**
[Unidade: mm]

Vista de cima

*1

*2

*3

Articulação 1
Posição do pulso 0
Ponto P *
Faixa de movimento do ponto P*

Vista frontal

Vista lateral
Articulação 2
Posição do pulso 0

Articulações 4, 6
Posição do pulso 0

P point*
Articulações 3, 5
Posição do pulso 0

*5
*4

Faixa de movimento do ponto P*
(graus =)
* Ponto P : Interseção dos centros de rotação das Articulações 4, 5 e 6
*1 : Articulação 1 sem batente mecânico (180)
Para o procedimento de remoção do batente mecânico, consulte Configuração e operação: 5.2.1
Configuração da faixa de movimento do Braço 1.
*2 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 declinando −51 (centro da Articulação 1 – centro
do ponto P)
*3 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 inclinando para cima +225 (centro da Articulação
1 – centro do ponto P)
*4 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 declinando -51 (centro da Articulação 2 – centro do ponto P)
*5 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 inclinando para cima +225(centro da Articulação 2 –
centro do ponto P)

◼ Preste atenção à postura dos braços básicos (Braços 1, 2 e 3) ao operar o

CUIDADO
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manipulador. O Braço 5 se movimenta mantendo um ângulo constante,
independentemente da postura do braço. Dependendo da postura dos braços básicos,
o punho pode colidir com o manipulador. A colisão pode causar danos no equipamento
e/ou mau funcionamento do manipulador.
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2.5.2 C4-A901**
[Unidade: mm]

Vista de cima
*1

*6

Ponto P*
*2

*3

Articulação 1
Posição do pulso 0

Faixa de movimento do
ponto P*

*6

Vista frontal

*1

Vista lateral
Articulações 4, 6
Posição do pulso 0

Articulação 2
Posição do pulso 0

Ponto P*

Articulações 3, 5
Posição do pulso 0

*5

*4

Faixa de movimento do ponto P*

(graus =)

18

C4 Rev.20

Configuração e operação 2. Especificações
* Ponto P: Interseção dos centros de rotação das Articulações 4, 5 e 6
*1 : Articulação 1 sem batente mecânico (180)
Para o procedimento de remoção do batente mecânico, consulte Configuração e operação: 5.2.1
Configuração da faixa de movimento do Braço 1.
*2 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 declinando −50 (centro da Articulação 1 –
centro do ponto P)
*3 : Ponto P a partir da parte superior com a Articulação 3 inclinando para cima +210 (centro da
Articulação 1 – centro do ponto P)
*4 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 declinando -50 (centro da Articulação 2 – centro
do ponto P)
*5 : Ponto P a partir da lateral com a Articulação 3 inclinando para cima +210(centro da Articulação
2 – centro do ponto P)
*6 : A faixa de movimento máxima da Articulação 1 para a especificação do UL do C4L é 160.

CUIDADO
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■ Preste atenção à postura dos braços básicos (Braços 1, 2 e 3) ao operar o
manipulador. O Braço 5 se movimenta mantendo um ângulo constante,
independentemente da postura do braço. Dependendo da postura dos braços
básicos, o punho pode colidir com o manipulador. A colisão pode causar danos
no equipamento e/ou mau funcionamento do manipulador.
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2.6 Especificações
2.6.1 Tabela de especificações
Item
Número do modelo
Nome do modelo
Tipo de montagem
Peso (não inclui o peso dos cabos
ou tarraxas de transporte)
Método de acionamento Todas as articulações
Articulação 1
Articulação 2
Articulação 3
Velocidade de operação
*2
máxima
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6
Velocidade sintética máxima
Repetibilidade
Articulações 1 a 6
Articulação 1
Faixa de
máxima

movimento Articulação 2
Articulação 3
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6

Articulação 1

Capacidade nominal do
motor

Carga útil *3

20

27 kg (59,5 lbs.)

Articulação 2
Articulação 3
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6
Articulação 1
Articulação 2
Articulação 3
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6
Articulação 1
Articulação 2
Articulação 3
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6
Nominal
Máx.

29 kg (63,9 lbs.)

Servomotor de CA
275/s
275/s
289/s
555/s
555/s
720/s
9459 mm/s
8495 mm/s
 0,02 mm
 0,03 mm
170
 170
(Especificação do UL  160)
± 180 sem o batente mecânico
Especificação do UL:  160
− 160 a + 65
− 51 a + 225.
 200
135
360
 8102633
 4951609
(Especificação do UL 7626008)
 5242880
 8579259
sem o batente mecânico
sem o batente mecânico
450/s
450/s
514/s

-

Faixa de pulsos máxima

Resolução

Especificação
C4-A601**
C4-A901**
C4
C4L
Montagem sobre mesa (Montagem no teto) *1

Especificação do UL: ± 7626008

− 4660338 a + 1893263
− 7626008 a + 3098066
− 1299798 a + 5734400
− 2310751 a + 10194489
± 4723316
± 3188238
± 6553600
0,0000343/pulso
0,0000210/pulso
0,0000343/pulso
0,0000210/pulso
0,0000392/pulso
0,0000221/pulso
0,0000423/pulso
0,0000423/pulso
0,0000549/pulso
400 W
400 W
150 W
50 W
50 W
50 W
1 kg
4 kg
5 kg com o posicionamento do braço para baixo
C4 Rev.20
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Item
Articulação 4
Momento admissível Articulação 5
Articulação 6
Número do modelo
Nome do modelo
Articulação 4
Momento de inércia
Articulação 5
admissível (GD2/4)*4
Articulação 6
Fio instalado
para uso do cliente
Tubo pneumático instalado para uso do
cliente *5
Temperatura
ambiente
Requisitos ambientais
Umidade relativa
*6
do ambiente
Vibração
Nível de ruído*7
Ambiente

Especificação
4,41 N·m (0,45 kgf·m)
4,41 N·m (0,45 kgf·m)
2,94 N·m (0,3 kgf·m)
C4-A601**
C4-A901**
C4
C4L
0,15 kg·m2
0,15 kg·m2
0,10 kg·m2
9 fios (D-sub)
4 tubos pneumáticos,
pressão admissível: 0.59MPa (6 kgf/cm2) (86 psi)
5 a 40
20 a 80 % (sem condensação)
4,9 ms2 (0,5 G) ou menos
LAeq = 70 dB (A) ou abaixo
Padrão/Modelo para sala limpa e ESD *8

RC700, RC700-A (Especificação do UL: somente o RC700A)
Velocidade
5 (100)
Aceleração *9
5, 5 (120, 120)
SPEEDS
50 (2000)
Valores padrão
(Valores máximos de ACCELS
200 (25000)
200, (15000) *10
configuração)
10000, 10000, 10000, 10000, 10000, 10000
FINE
(65535, 65535, 65535, 65535, 65535, 65535)
Peso
1 (5)
Marcação CE:
Diretiva EMC, Diretiva de maquinaria
Marcação KC / Marcação KCs
Padrão de segurança
Padrões do UL (no caso de especificação do UL ):
UL1740
ANSI/RIA R15.06
NFPA 79
*1: Os manipuladores são configurados para “Montagem sobre mesa” na remessa. Para usar os manipuladores
em “Montagem no teto”, você precisa mudar as configurações do modelo.
Para detalhes sobre como mudar as configurações do modelo, consulte 5.5 Mudando o robô e Configuração
do robô no Guia do Usuário do EPSON RC+.
Controlador aplicável

*2: No caso de controle PTP
*3: Se a carga útil exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições com a carga útil excedendo a
carga útil máxima” em Configuração e operação4.3.1 Configuração de peso.
*4: Se o centro de gravidade estiver no centro de cada braço. Se o centro de gravidade não estiver no centro de
cada braço, defina a quantidade de excentricidade usando o comando INERTIA.
*5: Para detalhes sobre os tubos pneumáticos instalados para uso do cliente, Configuração e operação 3.6 Fios
e tubos pneumáticos para o usuário.
*6: Para detalhes sobre os requisitos ambientais, consulte Configuração e operação 3.1 Condições ambientais.

C4 Rev.20
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*7: As condições do manipulador na medição são as seguintes:
Condições de operação: Sob carga nominal, movimento simultâneo dos 6 braços, velocidade máxima,
aceleração/desaceleração máxima e taxa de utilização de 50%.
Ponto de medição:
1000 mm de distância da traseira do manipulador
*8: O sistema de exaustão no modelo de manipulador para sala limpa extrai ar do interior da base e do interior
da tampa do braço.
Uma fenda ou outra abertura na unidade da base pode causar perda da pressão de ar negativa na parte
externa do braço, o que pode ocasionar aumento da emissão de poeira.
Nível de limpeza : Classe ISO 3 (ISO14644-1)
Sistema de exaustão:

Conexão para tubo pneumático de ø8 mm
Consulte Configuração e operação: 3.6 Fios e tubos pneumáticos para o usuário.
Vácuo de 60 L/min

Tubo exaustor:

Tubo de poliuretano
Diâmetro externo: ø8 mm (Diâmetro interno: ø5 a 6 mm)

A especificação de ESD usa material de resina com tratamento antiestático. Esse modelo controla a
aderência de poeira causada pela eletrificação.
*9: No uso geral, a configuração da aceleração em 100 é a configuração ideal que mantém o equilíbrio da
aceleração e a vibração durante o posicionamento. Embora valores maiores de 100 possam ser definidos
para a aceleração, é recomendado minimizar o uso de valores altos para movimentos necessários, uma vez
que operar o manipulador continuamente com uma configuração alta de aceleração pode encurtar
consideravelmente a vida útil do produto.
*10: O valor da configuração máxima de AccelS para uma carga útil de 4 kg ou mais é 12000.
Embora a configuração de um valor que exceda 12000 não cause um erro, não configure o valor para
prevenir mau funcionamento do manipulador.

2.6.2 Opções
A série C4 tem as seguintes opções.
Unidade de liberação do freio
Chapa de montagem da câmera
Chapa compatível com PS (Adaptador de ferramenta, adaptador da base)
Encaixes laterais em ângulo da base
Encaixes laterais da base
Batente mecânico ajustável (Articulação 2: somente o C4-A901**)
Para detalhes sobre as opções, consulte Configuração e operação: 6. Opções.
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2.7 Como definir o modelo
O modelo do manipulador para seu sistema já foi definido em fábrica antes da remessa.

CUIDADO
NOTA



■ Quando precisar mudar a configuração do modelo do manipulador, certifique-se
de definir o modelo corretamente. A configuração incorreta do modelo do
manipulador pode resultar em operação anormal ou nenhuma operação do
manipulador e/ou causar problemas de segurança.
Se o número das especificações personalizadas (MT***) for descrito em MODEL da
etiqueta de identificação (etiqueta do N/S), o manipulador tem especificações
personalizadas. (Uma etiqueta com apenas o número das especificações personalizadas pode
ser afixada, dependendo do prazo de expedição).
As especificações personalizadas podem exigir um procedimento de configuração diferente;
verifique o número das especificações personalizadas (MT***) e entre em contato com o
fornecedor de sua região, se necessário.
O modelo do manipulador pode ser definido através do software.
Consulte o capítulo Configuração do robô no Guia do usuário do EPSON RC+.

C4 Rev.20
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3. Ambiente e instalação
A instalação e transporte dos robôs e do equipamento robótico deve ser feita por
pessoal qualificado, e deve estar de acordo com os códigos nacionais e locais.

3.1 Condições ambientais
Um ambiente adequado é essencial para que o sistema robótico funcione corretamente e
com segurança. Assegure-se de instalar o sistema robótico em um ambiente que atenda às
seguintes condições:
Item

Condições

Temperatura ambiente*

5 a 40 C

Umidade relativa do
ambiente

20 % a 80 % (sem condensação)

Ruído de ruptura com
transiente rápido

1 kV ou menos (Fio do sinal)

Ruído eletrostático

4 kV ou menos

Ambiente

- Instale em local fechado.
- Mantenha longe da luz solar direta.
- Mantenha afastado de pó, fumaça oleosa, salinidade, pó
de metal e outros contaminantes.
- Mantenha afastado de solventes e gases inflamáveis ou
corrosivos.
- Mantenha afastado de água.
- Mantenha afastado de choques ou vibrações.
- Mantenha afastado de fontes de ruído elétrico.

* As condições da temperatura ambiente são somente para os manipuladores. Quanto ao
controlador ao qual os manipuladores estão conectados, consulte o manual do
controlador do robô.
NOTA



Quando for usar os manipuladores em ambientes inadequados que não atendam às condições
acima, entre em contato com o fornecedor de sua região.
Condições ambientais especiais
A superfície do manipulador tem resistência geral a óleo. No entanto, se seus requisitos
especificam que o manipulador deve suportar certos tipos de óleo, contate o fornecedor
de sua região.
Mudança rápida na temperatura e umidade pode causar condensação dentro do
manipulador.
Se seus requisitos especificam que o manipulador manuseia alimentos, contate o
fornecedor de sua região para verificar se o manipulador irá danificar o alimento ou não.
O manipulador não pode ser usado em ambiente corrosivo onde são usados ácidos ou
alcalinos. Em um ambiente salino onde a ferrugem é provável de ocorrer, o manipulador
é suscetível à ferrugem.
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ATENÇÃO

■ Use um disjuntor de fuga para a terra no cabo de energia de CA do controlador
para evitar choque elétrico e colapso do circuito causado por um vazamento de
água inesperado. Prepare o disjuntor de fuga para a terra pertencente ao
controlador que você está usando. Para detalhes, consulte o manual do
controlador do robô.
■ Ao limpar o manipulador, não esfregue fortemente com álcool ou benzina.
Ele pode perder o brilho da face revestida.

CUIDADO

3.2 Desembalagem, transporte e relocação
Usando um carrinho ou equipamento similar, transporte o manipulador nas
mesmas condições em que ele foi entregue. Observe o seguinte ao desembalar
manipulador.
A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado e estar de acordo com todos
os códigos locais e nacionais.
■ Somente pessoal autorizado deverá executar o trabalho de erguer e operar um
guindaste ou uma empilhadeira. Quando essas operações são executadas por
pessoal não autorizado, isso é extremamente perigoso e pode resultar em sérias
lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico.
ATENÇÃO

■ Estabilize o manipulador com as mãos ao içá-lo. O içamento instável é
extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais e/ou danos
graves ao equipamento do sistema robótico, como a queda do manipulador.
■ Ao remover os parafusos de fixação, apoie o manipulador para prevenir queda.
Remover os parafusos de fixação sem apoiar o manipulador pode prensar suas
mãos, dedos ou os pés, pois o manipulador pode tombar.
■ Para transportar o manipulador, prenda-o ao equipamento de entrega ou providencie
pelo menos 2 pessoas para carregá-lo. Além disso, não segure pela parte inferior da
base (a área tracejada da figura). Segurar essas peças com as mãos é extremamente
perigoso e pode fazer com que suas mãos ou dedos sejam prensados.

C4-A601**

C4-A901**

CUIDADO
Peso do manipulador
: 27 kg (59,5 lbs.)
NÃO segure pela
parte inferior da
base com a mão.

Peso do manipulador
: 29 kg (63,9 lbs.)

NÃO segure pela
parte inferior com
a mão.

■ Evite vibração excessiva ou choques durante o transporte do manipulador.
Vibração excessiva ou choques podem causar danos ao equipamento e/ou mau
funcionamento do manipulador.

C4 Rev.20
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Durante a desembalagem e relocação, evite aplicar força externa aos braços e motores do
manipulador.
Ao transportar o manipulador por uma longa distância, prenda-o diretamente ao
equipamento de entrega para que ele não tombe. Se necessário, embale o manipulador no
mesmo modo em que ele foi entregue.
Quando ocorre condensação no manipulador durante o transporte ou armazenamento, ligue
a energia somente após a condensação secar.
Transporte e armazene o sistema robótico em ambientes que atendam às seguintes
condições:
Item

Condições

Temperatura ambiente

0 a 45 C

Umidade relativa do
ambiente

20 a 80 %

Ao utilizar o manipulador do sistema robótico novamente depois de armazenamento
prolongado, execute um ciclo de testes para verificar se o manipulador funciona
corretamente. Em seguida, opere completamente o manipulador.
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Relocação
Siga os procedimentos descritos abaixo ao relocar o manipulador.
(1) Desligue a energia de todos os dispositivos e desconecte o conector do cabo de energia
e o conector do cabo de sinal do controlador.
Não desconecte o cabo M/C (cabo de energia e cabo de sinal) do manipulador. (Cabo
MC de 3 m: 2 kg)
NOTA



Remova os batentes mecânicos se os estiver usando para limitar a faixa de movimento.
Para detalhes sobre a faixa de movimento, consulte Configuração e operação 5.2
Configuração da faixa de movimento por batentes mecânicos.

(2) Desaparafuse os parafusos de fixação. Em seguida, remova o manipulador da mesa
base.
(3) C4-A601**
Posicione o manipulador como é mostrado na
figura. Em seguida, prenda o manipulador no
equipamento de entrega ou providencie pelo
menos 2 pessoas para transportá-lo.
Recomendado: Articulação 2 +65.
Articulação 3 −51.

Não segure pela parte inferior da base (as
partes tracejadas da figura). Segurar essas
peças com as mãos é extremamente perigoso
e pode fazer com que suas mãos ou dedos
sejam prensados.

Peso do manipulador
: 27 kg (59,5 lbs.)
NÃO segure pela
parte inferior da
base com a mão.

C4-A901**
Posicione o manipulador como é mostrado na
figura. Em seguida, prenda o manipulador no
equipamento de entrega ou providencie pelo
menos 3 pessoas para transportá-lo.
Recomendado: Articulação 2 +53.
Articulação 3 −51.

Não segure pela parte inferior da base (as
partes tracejadas da figura). Segurar essas
peças com as mãos é extremamente perigoso e
pode fazer com que suas mãos ou dedos sejam
prensados.

C4 Rev.20

Peso do manipulador
: 29 kg (63,9 lbs.)

NÃO segure pela
parte inferior da
base com a mão.
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Usando cavilha com olhal
Verifique se as cavilhas com olhal estão firmemente presas antes de transportar o
manipulador.
Depois de transportar o manipulador, remova as cavilhas com olhal e guarde-as para uso futuro.
As cavilhas com olhal e os fios de arame devem ser suficientemente fortes para aguentar o
peso (Veja as figuras abaixo).
Se você usar as cavilhas com olhal para erguer o manipulador, certifique-se de usar um arame
bifilar de 1 m de comprimento ou mais para evitar o contato com a tampa lateral do Braço 4.
Além disso, o manipulador pode balançar enquanto está sendo erguido, mesmo quando se
usa o comprimento apropriado de arame, portanto, manobre-o com cuidado.
Tenha cuidado adicional se utilizar o arame de 240 mm de comprimento ou menos (para o
C4-A601**), ou o de 360 mm de comprimento ou menos (para o C4-A901**), para erguer
o manipulador, devido à probabilidade de o arame tocar na tampa lateral do Braço 4 e
quebrar o manipulador.
(graus = )
ou mais

C4-A601**

Furos para a cavilha
com olhal
2-M6 profund. 12,5

ou
menos

Use o arame de
1000 mm ou mais
longo para evitar o
contato com o
manipulador.

Carga de içamento
: 29 kg (63,9 lb.)

ou
menos

ou mais

C4-A901**

Furos para a
cavilha com olhal
2-M6 prof. 12.5

Use o arame de
1000 mm ou mais
longo para evitar o
contato com o
manipulador.
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3.3 Dimensões da montagem
Área de montagem
Certifique-se de ter o seguinte espaço disponível, além do espaço para montagem do
manipulador, do controlador e do equipamento periférico.
Espaço para os pontos de ensino
Espaço para manutenção e inspeções (para instalar tarraxas)
Espaço para cabos
Espaço para os furos de montagem (somente para o modelo V/P)
NOTA



O raio de curvatura do cabo de energia é 90 mm. Ao instalar o cabo, certifique-se de manter
distância suficiente dos obstáculos. Além disso, deixe espaço suficiente para outros cabos
para que estes não sejam forçados a curvar.
Dimensões da montagem (série C4)

[Unidade: mm]

Espaço para o
cabo

(Furo passante de referência)

C4 Rev.20

(Furo de montagem)
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3.4 Instalação
A instalação deve ser realizada por pessoal qualificado e estar de acordo com todos os
códigos locais e nacionais.
■ Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de
segurança para o sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança,
consulte Precauções de instalação e de projeto no capítulo Segurança do Guia
do usuário do EPSON RC+.
■ Instale o manipulador em um local com espaço suficiente de modo que uma
ferramenta ou uma peça de trabalho não toque em uma parede ou uma proteção
de segurança quando o manipulador estender totalmente os braços segurando
uma peça de trabalho. Instalar o manipulador em um local com espaço
insuficiente é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais
e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico, pois a ferramenta ou a
peça de trabalho pode colidir com uma parede ou uma proteção de segurança.
ATENÇÃO

■ Prenda o manipulador antes de ligar a energia ou operá-lo. Ligar a energia ou
operar o manipulador sem prendê-lo é extremamente perigoso e pode resultar
em sérias lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema
robótico pois o manipulador pode tombar.
■ Antes de instalar e operar o manipulador, assegure-se de que todas as peças do
manipulador estejam no lugar e não tenham defeitos externos. Peças faltantes ou
defeituosas podem causar operação incorreta do manipulador. A operação
incorreta do manipulador é extremamente perigosa e pode resultar em sérias
lesões corporais e/ou danos graves ao equipamento do sistema robótico.

CUIDADO

■ O manipulador deve ser instalado de modo a evitar a interferência com edifícios,
estruturas, utilidades, outras máquinas e equipamentos que possam criar um
risco de aprisionamento ou pontos de compressão.
■ Pode ocorrer oscilação (ressonância) durante a operação, dependendo da rigidez
da mesa de instalação. Se ocorrer oscilação, melhore a rigidez da mesa ou mude
as configurações de velocidade, ou de aceleração e desaceleração.
Parafuso de montagem
Para as dimensões, consulte Configuração e operação 3.3 Dimensões da montagem.
Existem quatro furos rosqueados para a base do manipulador.
Use parafusos de montagem M8 de acordo com a resistência da classe de propriedade 12.9
da ISO898-1.
Torque de aperto: 32,0 N·m (326 kgf·m)
Mesa base
A mesa base para fixação do manipulador não é fornecida. Faça ou obtenha uma mesa base
para o seu manipulador. O formato e o tamanho da mesa base diferem, dependendo do uso
pretendido do sistema robótico. Abaixo seguem os requisitos básicos para a mesa do
manipulador para sua referência.
A mesa base deve não só poder sustentar o peso do manipulador, mas também suportar o
movimento dinâmico do manipulador quando ele opera na aceleração/desaceleração
máxima. Assegure que haja resistência suficiente na mesa base acoplando materiais de
reforço tais como traves mestras.
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A força de torque e reação produzidas pelo movimento do manipulador são as seguintes:

Torque rotacional horizontal
máximo
Força de reação horizontal
máxima
Torque rotacional vertical
máximo
Força de reação vertical máxima

C4-A601**
500 N·m

C4-A901**
700 N·m

800 N

800 N

600 N·m

1000 N·m

2500 N

2500 N

A chapa para a face de montagem do manipulador deve ter 30 mm de espessura ou mais e
ser feita de aço para reduzir a vibração. A aspereza da superfície da placa de aço deverá ser
de 25 μm ou menos.
A mesa deve ser presa ao piso para evitar que ela se mova.
O manipulador deve ser instalado horizontalmente.
Ao usar um nivelador para ajustar a altura da mesa base, use um parafuso com diâmetro
M16 ou mais.
Conector
Se estiver passando cabos através dos furos da mesa base, veja as figuras abaixo.
[unidade: mm]
82
95

35

44
11

Cabos M/C

54
Conector do cabo
de energia

49
Conector do cabo
de sinal

80
35
85
Conector do cabo de
energia (em L)

Não remova os cabos M/C do manipulador.
NOTA
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Quanto às condições ambientais relacionadas ao espaço ao colocar o controlador na mesa
base, consulte o manual do controlador do robô.
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Ao utilizar o manipulador em sala limpa, siga as etapas abaixo antes da instalação.
(1) Desembale-o fora da sala limpa.
(2) Prenda o manipulador no equipamento de entrega, tal como um palete, com parafusos,
para que o manipulador não tombe.
(3) Limpe a poeira no manipulador com um pouco de álcool ou água destilada em um pano
que não solte fiapos.
(4) Transporte o manipulador para a sala limpa.
(5) Prenda o manipulador na mesa base.
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3.5 Conexão dos cabos

ATENÇÃO

CUIDADO

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de energia. NÃO o conecte
diretamente à fonte de energia da fábrica. Para desligar a energia do sistema
robótico, desconecte o plugue de alimentação da fonte de energia. Executar
qualquer trabalho enquanto o cabo de energia de CA está conectado a uma fonte
de energia da fábrica é extremamente perigoso e pode resultar em choque
elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força
desnecessária aos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não
dobre ou puxe os cabos aplicando força excessiva). A tensão desnecessária nos
cabos pode resultar em danos aos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos.
Cabos danificados, desconexões ou falhas nos contatos são extremamente
perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto no
sistema robótico.
■ Antes de instalar a fiação, desligue o controlador e os equipamentos relacionados
e então coloque uma sinalização de advertência (p. ex., NÃO LIGUE A
ENERGIA). Instalar a fiação com a energia ligada é extremamente perigoso e
pode resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ O aterramento do manipulador é feito conectando-o com o controlador. Certifiquese de que o controlador está aterrado e os cabos estão corretamente conectados.
Se o fio terra for conectado incorretamente à terra, isso pode resultar em incêndio
ou choque elétrico.
■ Ao conectar / substituir a unidade de liberação do freio ou o conector de curtocircuito externo, desligue a energia para o controlador e a unidade de liberação
do freio. Inserir e remover o conector enquanto a energia está ligada pode resultar
em choque elétrico.
■ Ao conectar o manipulador ao controlador, certifique-se de que os números de
série de cada equipamento sejam correspondentes. A conexão incorreta entre o
manipulador e o controlador pode não só causar funcionamento incorreto do
sistema robótico, mas também problemas de segurança. O método de conexão
varia de acordo com o controlador utilizado. Para detalhes sobre a conexão,
consulte o manual do controlador do robô.
■ Somente pessoal autorizado ou certificado deve ter permissão de instalar a
fiação. A instalação da fiação por pessoal não autorizado ou não certificado pode
resultar em ferimento corporal e/ou mau funcionamento do sistema robótico.
■ Se o manipulador for operado sem conectar a unidade de liberação do freio ou o
conector de curto-circuito externo, os freios não poderão ser liberados e isso pode
danificá-los. Depois de usar a unidade de liberação do freio, conecte o conector
de curto-circuito externo no manipulador, ou verifique a conexão do conector para
a unidade de liberação do freio.
Modelo de manipulador para sala limpa
Para o modelo para sala limpa, é necessário um sistema de exaustão. Para detalhes, consulte
Configuração e operação: 2.6 Especificações.
Método de conexão do cabo M/C
Conecte o conector de energia e o conector de sinal dos cabos M/C no controlador.
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3.6 Fios e tubos pneumáticos para o usuário

CUIDADO

■ Somente pessoal autorizado ou certificado deve ter permissão de instalar a
fiação. A instalação da fiação por pessoal não autorizado ou não certificado pode
resultar em ferimento corporal e/ou mau funcionamento do sistema robótico.
Os fios elétricos e tubos pneumáticos para o usuário estão contidos na unidade de cabos.
Fios elétricos
Voltagem nominal

Corrente
admissível:

Fios

Área seccional
nominal

Diâmetro externo

Nota

CA/CC 30 V

1A

9

0,211 mm2

ø8,3  0,3 mm

Blindado

Fabricante

Conector adequado

JAE

Braçadeira

JAE

9 pinos

Padrão

DE-9PF-N (tipo soldado),
DEU-9PF-F0 (tipo crimpado)
DE-C8-J9-F2(Parafuso de fixação
1R
conector: 4-40 NC)

do

São conectados os pinos com o mesmo número, indicado nos conectores em ambas as
extremidades dos cabos.
Tubos pneumáticos
Pressão pneumática utilizável
máxima

Tubos
pneumáticos

Diâmetro externo × Diâmetro
interno

0,59 MPa (6 kgf/cm2: 86 psi)

4

ø4 mm  ø2,5 mm

São conectados tubos com o mesmo número, indicado em detalhes na Vista A e B.
Detalhe de “B”
B

Conector de cabo do usuário
(Conector D-sub 9 pinos)

No 1 No 2 No 3 No 4

Detalhe de “A”
Conector de cabo do usuárior
(Conector D-sub 9 pinos)
No 1: Branco
No 2: Branco
No 3: Azul
No 4: Azul
A

Encaixe para
tubo pneumático
de ø4 mm

Modelo padrão: tampa
Tipo sala limpa: porta de exaustão
( Para tubo pneumático de ø8 mm)

N/S:C49E002931 ou posterior
A posição do encaixa
rápido para tubo
pneumático de ø4
mm é diferente.
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No 3: Azul
No 4: Azul

No 1: Branco
No 2: Branco
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3.7 Verificação da orientação básica
Após peças serem substituídas (motores, unidades de engrenagem de redução, correias, etc.),
o manipulador não operará corretamente porque existirá uma divergência entre as posições
de origem armazenadas em cada motor e as armazenadas no controlador. O processo para
compensar a diferença na posição é chamado “Calibração”.
No momento da remessa, a orientação básica do manipulador mostrada abaixo é definida
como a posição de origem.
Depois de instalar o manipulador e configurar o ambiente de operação, mova-o para a
posição de origem e verifique se ele se move para a posição básica corretamente.
Para fazer o manipulador mover-se para a posição de origem, selecione [Tools]-[Robot
Manager] - [Control Panel] e clique em <Home>.
Se ainda existir uma diferença e o manipulador não puder ficar na orientação básica depois
da calibração, entre em contato com o fornecedor de sua região.

Orientação básica

C4 Rev.20
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4. Atuadores da extremidade
4.1 Acoplamento do atuador da extremidade
Crie um atuador da extremidade para seu manipulador. As dimensões do flange do punho
acoplado à extremidade do Braço 1 são conforme abaixo.

CUIDADO

■ Se você usa um atuador da extremidade com uma pinça ou mandril, conecte os
fios e/ou tubos pneumáticos corretamente de modo que a pinça não libere a peça
de trabalho quando a energia para o sistema robótico for desligada. A conexão
incorreta dos fios e/ou tubos pneumáticos pode danificar o sistema robótico e/ou
peças de trabalho se elas forem liberadas quando o interruptor de parada de
emergência for pressionado.
As saídas de I/O são configuradas em fábrica de modo a desligar
automaticamente (0) pela desconexão da energia, pelo interruptor de parada de
emergência ou pelos recursos de segurança do sistema robótico.
Flange do punho
Faixa aplicável

A

Detalhe da Vista A

Braço 6
Acople um atuador da extremidade à extremidade do Braço 6 usando os parafusos M4.
Layouts
Quando se opera o manipulador com um atuador da extremidade, este pode interferir no
corpo do manipulador, dependendo do diâmetro externo do atuador da extremidade, do
tamanho da peça de trabalho ou da posição dos braços. Ao projetar o layout de seu sistema,
preste muita atenção à área de interferência do atuador da extremidade.
Compatibilidade com a série PS:
Para instalar o atuador da extremidade utilizado na série PS na série C4, nós fornecemos a
chapa compatível com PS opcional. Para detalhes, consulte Configuração e operação: 6.
Opções.
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4.2 Acoplamento da câmera e das válvulas de ar
Deques são equipados nos Braços 3 e 5 para permitir a fácil instalação da válvula de ar.
Se a carga útil exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições quando a carga
útil excede a carga útil máxima” em Configuração e operação4.3.1 Configuração do peso.
Para montar a câmera, é necessária uma unidade de chapa da câmera.
Nós fornecemos a Unidade da chapa da câmera opcional. Para detalhes, consulte
Configuração e operação: 6. Opções.
[Unidade: mm]

C4-A601**

Deck
Deque
Espaço para cabo

Centro de
rotação do
braço superior
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C4-A901**

Deck

Deque
Espaço para cabo

Centro de
rotação do
braço superior
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4.3 Configurações do peso e inércia
Os comandos WEIGHT e INERTIA servem para configurar os parâmetros de carga do
manipulador. Essas configurações otimizam o movimento do manipulador.
Configuração do peso
O comando WEIGHT destina-se a configurar o peso da carga. Quanto maior o peso da carga,
maior será a redução da velocidade e da aceleração/desaceleração.
Configuração de inércia
O comando INERTIA destina-se a configurar o momento de inércia e a excentricidade da
carga. Quanto maior o momento de inércia, maior será a redução da aceleração e
desaceleração do Braço 6. Quanto maior a excentricidade, maior será a redução da
aceleração e desaceleração do movimento do manipulador.
Para assegurar o desempenho ideal do manipulador, certifique-se de que a carga (peso do
atuador da extremidade e da peça de trabalho) e o momento de inércia da carga estejam
dentro da classificação máxima para o manipulador, e que o Braço 6 não se torne excêntrico.
Se a carga ou o momento de inércia exceder as classificações ou se a carga se tornar
excêntrica, siga as etapas descritas em Instalação e configuração 4.3.1 Configuração do
peso e 4.3.2 Configuração de inércia, para configurar os parâmetros.
Configurar os parâmetros torna a operação do manipulador mais eficiente, reduz a vibração
para encurtar o tempo de operação e aumenta a capacidade para cargas maiores. Além disso,
isso reduz a vibração persistente produzida quando o momento de inércia do atuador da
extremidade e da peça de trabalho é maior.
A carga admissível para os manipuladores da série C4 é como segue:
Até 4 (5) kg*
Devido às limitações mostradas nas tabelas abaixo, o momento e o momento de inércia
devem também satisfazer a estas condições.
Se for aplicada força no manipulador em lugar do peso, ela não deve exceder os valores
mostrados na tabela abaixo.
* Se a carga útil exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições quando a carga
útil excede a carga útil máxima” em Configuração e operação4.3.1 Configuração do
peso.

Carga admissível
Articulação

Momento admissível *1

4

4,41 N·m (0,45 kgf·m)

Momento de inércia admissível do
GD2/4
0,15 kg·m2

4,41 N·m (0,45 kgf·m)

0,15 kg·m2

2,94 N·m (0,3 kgf·m)

0,1 kg·m2

5

*2

6

*1 Unidade de torque
* 2 A carga admissível para o Braço 5 é calculada como segue:
Distância do centro de rotação do Braço 5 (Figura: a + 65 [mm]).
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Dimensão crítica da carga
Posição do
centro de
gravidade da
carga

Centro de
rotação do
Braço J6
Flange

Centro de
rotação do
Braço J5

Distância do centro de rotação
do Braço J6

[Unidade: mm]

Distância do flange

Ao calcular a dimensão crítica da carga no Braço 5 usando o momento e o momento de
inércia admissíveis, o valor calculado representa uma distância do centro de rotação do
Braço 5, não a distância do flange. Portanto, para obter um valor da dimensão crítica da
carga no Braço 5, subtraia 65 (mm) da distância calculada, como é mostrado no exemplo
abaixo.
Exemplo: Calcular a dimensão crítica da carga no Braço 5 (c) quando uma carga de 2,5 kg
estiver na linha do centro de rotação do Braço 6 (b = 0).
Momento admissível do Braço 5 (N·m) / Carga (kg)
= Distância do centro de rotação do Braço 5 (m)
4,41 (N·m) / 9,8 / 2,5 (kg) = 0,18 → 0,18 (m) = 180 (mm)
c = Distância do centro de rotação do Braço 5 (mm) − 65 (mm)
c = 180 (mm) − 65 (mm) = 115 (mm)
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Momento
O momento é um torque necessário (torque de retenção) para neutralizar a gravidade que
afeta a carga.
Projete um atuador da extremidade de modo que a quantidade de excentricidade na posição
onde a carga é acoplada fique dentro do momento admissível.
O torque máximo (T) é calculado pela seguinte fórmula.
L
T = m (kg) × L (m) × g (m/s2)
m: Peso da carga (kg)
L: Quantidade de excentricidade da carga (m)
g: Aceleração gravitacional (m/s2)
T

Centro de rotação da
articulação

Quantidade de excentricidade máxima da carga
(Distância entre o centro de rotação da articulação e o centro de gravidade da
carga)
Eixo

Peso de 1 kg

Peso de 2 kg

Peso de 2,5 kg

Peso de 3 kg

4
200 mm
200 mm
150 mm
112 mm
5
200 mm
200 mm
150 mm
112 mm
6
200 mm
150 mm
100 mm
75 mm
(A quantidade de excentricidade máxima da carga é restrita a 200 mm ou menos).

4.3.1 Configuração do peso

CUIDADO

■ Configure o peso total do atuador da extremidade e da peça de trabalho em valor
menor do que a carga útil máxima.
Os manipuladores C4 podem operar sem limitações nessa condição, exceto e até
que a carga exceda essa carga útil máxima. Quando a carga útil do manipulador
exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições quando a carga útil
excede a carga útil máxima” na última parte desta seção para obter detalhes.
Sempre configure os parâmetros de peso do comando WEIGHT de acordo com
a carga. Configurar um valor menor do que a carga real pode causar erros,
choque excessivo, função insuficiente do manipulador e/ou encurtar o ciclo de
vida das peças/mecanismos.
A capacidade de peso aceitável (atuador da extremidade e peça de trabalho) para os
manipuladores C4 é a seguinte:
Nominal
1 kg

Máxima
4(5) kg*

Se a carga exceder a capacidade nominal, mude a configuração do parâmetro do peso.
Depois de mudar a configuração do parâmetro do peso, a aceleração/desaceleração e a
velocidade máxima do sistema robótico correspondentes à carga são configuradas
automaticamente.
* Se a carga útil exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições quando a carga
útil excede a carga útil máxima” em Configuração e operação4.3.1 Configuração do
peso.
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EPSON
RC+

Método de configuração do parâmetro do peso
Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Weight] e configure o valor em [Weight:].
Você pode também executar o comando WEIGHT através de [Command Window].

Carga no manipulador
Local de montagem da carga
C4-A601** Carga na extremidade frontal do
Braço 6

Deque do Braço 5

C4-A901**

Deque do Braço 3

Carga na extremidade frontal do
Braço 6

Deque do Braço 5
Deque do Braço 3

Série C4
Deque detalhado

Deque do braço 5

Deque do braço 3
[Unidade: mm]

Ao acoplar o equipamento aos deques do braço superior, converta seu peso para o peso
equivalente assumindo que o equipamento esteja acoplado à extremidade do Braço 6. Então,
esse peso equivalente adicionado à carga será um parâmetro do peso.
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Calcule o parâmetro do peso usando a fórmula abaixo e insira o valor.
Fórmula do parâmetro do peso
Parâmetro do peso =Mw + Wa + Wb
Mw : Carga na extremidade frontal do Braço 6 (kg)
Wa : Peso equivalente no deque do Braço 3 (kg)
Wb : Peso equivalente do deque do Braço 5 (kg)
Wa = Ma (La)²/ (L)²
Wb = Mb (Lb)²/ (L)²
Ma
Mb
L
La
Lb

: Peso da válvula de ar no deque do Braço 3
: Peso da câmera no deque do Braço 5
: Comprimento do braço superior (315 mm)
: Distância entre a Articulação 3 e o centro de gravidade da válvula de ar do
deque no Braço 3 (mm)
: Distância entre a Articulação 3 e o centro de gravidade da câmera do deque
no Braço 5 (mm)

<Exemplo> A extremidade frontal do Braço 6 fica a 315 mm (L) de distância da
Articulação 3.
A carga na extremidade frontal do Braço 6 é 1 kg (Mw).
A carga no deque do Braço 3 é 1,5 kg (Ma).
O deque fica a 0 mm (La) de distância da Articulação 3.
A carga no deque do Braço 5 é 0,5 kg (Mb).
O deque fica a 280 mm (L b) de distância da Articulação 3.
Wa=1,5 × 02/3152=0
Wb=0,5 × 2802/3152=0,395 → 0,4 (arredondamento)
Mw + Wa + Wb=1 + 0 + 0,4=1,4
Insira “1,4” para o parâmetro Weight.
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Configuração automática da velocidade pelo parâmetro do peso (C4-A601**)

Aceleração / Desaceleração
Velocidade

Parâmetro do peso

Configuração automática da velocidade pelo parâmetro do peso (C4-A901**)

Aceleração/ Desaceleração
Velocidade

Parâmetro do peso

* A porcentagem no gráfico é baseada na velocidade no peso nominal (1 kg) como 100%.
* Se a carga útil exceder a carga útil máxima, consulte a seção “Restrições quando a
carga útil excede a carga útil máxima” em Configuração e operação4.3.1 Configuração
do peso.
Restrições quando a carga útil excede a carga útil máxima
A carga útil máxima para os manipuladores C4 é a seguinte:
A carga útil pode ser aumentada restringindo a postura do Braço 5 para baixo.
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Carga útil máxima

Carga útil máxima com restrição da postura

4 kg

5 kg
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Se a carga exceder a carga útil máxima, use o Braço 5 com um ângulo de postura dentro da
faixa indicada no gráfico a seguir.
O gráfico mostra a relação do peso da carga e o limite do ângulo do Braço 5 (A1) medido na
direção vertical (direção da gravidade). Observe que quanto mais pesada for a carga no
Braço 6, menor será o limite do ângulo.
Quando o manipulador opera verticalmente à superfície de operação, o limite do Braço 5 é
equivalente ao limite do ângulo de operação (A2).
Além disso, para a carga excêntrica, o limite do ângulo é o ângulo da linha que liga o centro
da carga e o eixo de rotação do Braço 5 com a direção vertical (B).
A quantidade de excentricidade da carga deve ficar dentro do momento e do momento de
inércia admissíveis dos Braços 4, 5 e 6.

Limite do ângulo do Braço 5

Relação entre o peso da carga e o limite do ângulo do Braço 5

Carga na extremidade do Braço 6

Braço 4
Direção vertical
Direção vertical
Carga na extremidade
Eixo de rotação do
do Braço 6
Braço 5
Superfície de operação
Gravidade
Eixo de rotação do
A2: Ângulo da superfície
Braço 5
Carga na
de operação a partir
Braço 5
extremidade
do plano
Braço 5
do Braço 6
Braço 6
Plano
B
Braço 6
A1: Ângulo do Braço 5 a
partir da direção vertical
Relação do ângulo do Braço 5 e a superfície de
operação
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Limite do ângulo para a carga excêntrica
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4.3.2 Configuração de inércia
Configuração do momento de inércia e de inércia
Momento de inércia é definido como “a relação entre o torque aplicado a um corpo rígido e
sua resistência ao movimento”. Esse valor normalmente é designado como “momento de
inércia”, “inércia” ou “GD2”. Quando o manipulador opera com objetos tal como um atuador
da extremidade acoplado ao Braço 6, o momento de inércia da carga deve ser considerado.

CUIDADO

■ O momento de inércia da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de
trabalho) deve ser no máximo 0,1 kg·m2. Os manipuladores C4 não são
projetados para trabalhar com um momento de inércia que exceda 0,1 kg·m2.
Sempre configure o parâmetro do momento de inércia (INERTIA) de acordo com
o momento de inércia. Configurar um valor menor do que o momento de inércia
real pode causar erros, choque excessivo, função insuficiente do manipulador
e/ou encurtar o de vida das peças/mecanismos.
O momento de inércia aceitável da carga para o manipulador C4 é a taxa nominal de 0,005
kg·m2 e no máximo 0,1 kg·m2. Se o momento de inércia da carga exceder a taxa nominal,
mude a configuração do momento de inércia usando o comando INERTIA. Depois de a
configuração ser mudada, a velocidade máxima de aceleração/desaceleração do Braço 6
correspondente ao “momento de inércia” é configurada automaticamente.
Momento de inércia da carga no Braço 6
O momento de inércia da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de trabalho) no
Braço 6 pode ser configurado pelo parâmetro “momento de inércia” do comando INERTIA.

EPSON
RC+
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Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Inertia] e insira o valor em [Load inertia:].
Você pode também executar o comando INERTIA através de [Command Window].
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Quantidade de excentricidade e configuração de inércia

CUIDADO

■ A quantidade de excentricidade da carga (peso do atuador da extremidade e da
peça de trabalho) deve ser no máximo 200 mm. Os manipuladores C4 não são
projetados para trabalhar com quantidade de excentricidade que exceda 200 mm.
Sempre configure o parâmetro da quantidade de excentricidade de acordo com a
quantidade de excentricidade. Configurar um valor menor do que a quantidade
de excentricidade real pode causar erros, choque excessivo, função insuficiente
do manipulador e/ou encurtar o ciclo de vida das peças/mecanismos.
A quantidade de excentricidade aceitável da carga para os manipuladores C4 é 30 mm na
taxa nominal e 200 mm no máximo. Se a quantidade de excentricidade da carga exceder a
nominal, mude a configuração do parâmetro da quantidade de excentricidade usando o
comando INERTIA. Depois de mudar a configuração, a velocidade máxima da
aceleração/desaceleração do manipulador correspondente à “quantidade de excentricidade”
é configurada automaticamente.
Centro de rotação
a

b

Flange

a, b = Quantidade de excentricidade
(200 mm ou menos)
Para configurar o parâmetro,
insira o valor maior de “a” ou “b”.

Posição do centro de gravidade da carga

Quantidade de excentricidade
Quantidade de excentricidade da carga no Braço 6
A quantidade de excentricidade da carga (peso do atuador da extremidade e da peça de
trabalho) no Braço 6 pode ser configurada pelo parâmetro “quantidade de excentricidade”
do comando INERTIA.
Insira o valor maior de “a” ou “b” na figura acima para [Eccentricity].

EPSON
RC+

C4 Rev.20

Selecione o painel [Tools]-[Robot Manager]-[Inertia] e insira o valor em [Eccentricity:].
Você pode também executar o comando INERTIA através de [Command Window].
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Configuração automática da aceleração/desaceleração por INERTIA (quantidade
de excentricidade)

Quantidade de excentricidade

* A porcentagem no gráfico é baseada na aceleração/desaceleração na excentricidade nominal (30 mm)
como 100%.

A inércia (quantidade de excentricidade) é afetada pela configuração da carga. Consulte
Configuração e operação 4.3: Configurações de peso e inércia e defina cuidadosamente a
configuração da carga.

Cálculo do momento de inércia
Consulte os exemplos de fórmulas seguintes para calcular o momento de inércia da carga
(atuador da extremidade com a peça de trabalho).
O momento de inércia de toda a carga é calculado pela soma de (a), (b) e (c).
Centro de rotação

Atuador da extremidade (a)

Peça de trabalho (b)

Momento de
inércia total

=

Momento de
inércia do atuador +
da extremidade (a)

Peça de trabalho (c)

Momento de
inércia da peça
de trabalho (b)

+

Momento de
inércia da peça
de trabalbo (c)

Os métodos para calcular o momento de inércia para (a), (b) e (c) são mostrados nesta e na
próxima página. Calcule o momento de inércia total usando as fórmulas básicas abaixo.
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(a) Momento de inércia de um paralelepípedo retangular
Centro de rotação

Centro de gravidade do paralelepípedo retangular

m

L

m

b2 + h2
+ m  L2
12

m

r2
+ m  L2
2

b

h

(b) Momento de inércia de um cilindro
Centro de gravidade
do cilindro

Centro de rotação

r
m

L

(b) Momento de inércia de uma esfera
Centro de gravidade da esfera
Centro de rotação

r

m

2
r 2+ m  L2
5

m

L
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4.4 Precauções para a aceleração/desaceleração automática
A velocidade e a aceleração/desaceleração do movimento do manipulador são
automaticamente otimizadas de acordo com os valores de WEIGHT e INERTIA e das
posturas do manipulador.
Configuração do peso
A velocidade e a aceleração/desaceleração do manipulador são controladas de acordo com
o peso da carga configurado pelo comando WEIGHT.
Quanto maior o peso da carga, maior será a redução da velocidade e da
aceleração/desaceleração para evitar vibração residual.
Configuração de inércia
A velocidade e a aceleração/desaceleração do Braço 6 são controladas de acordo com o
momento de inércia configurado pelo comando INERTIA. A aceleração/desaceleração de
todo o manipulador é controlada de acordo com a excentricidade configurada pelo
comando INERTIA. Quanto maior o momento de inércia e a excentricidade da carga,
maior será a redução da aceleração/desaceleração.
Aceleração/desaceleração automática de acordo com a postura do manipulador
A aceleração/desaceleração é controlada de acordo com a postura do manipulador. Quando
o manipulador estende os braços ou quando o movimento do manipulador produz vibração
frequentemente, a aceleração/desaceleração é reduzida.
Configure os valores apropriados para WEIGHT e INERTIA para que a operação do
manipulador seja otimizada.
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5. Faixa de movimento

ATENÇÃO

■ Ao limitar a faixa de movimento por segurança, certifique-se de configurá-la tanto
pela faixa de pulsos como pelos batentes mecânicos. Se isso não for feito
ocorrerão sérios problemas de segurança.
A faixa de movimento é pré-configurada em fábrica conforme descrito em Configuração e
operação 2.5 Faixa de movimento padrão. Essa é a faixa de movimento máxima do
manipulador.
A faixa de movimento é configurada através dos seguintes três métodos:
1. Configuração pela faixa de pulsos (para todos os braços)
2. Configuração pelos batentes mecânicos
3. Configuração da faixa cartesiana (retangular) no sistema de coordenadas X, Y do
manipulador
Configuração da faixa
retangular
Batente
mecânico

Faixa de
movimento

Batente
mecânico

Faixa de
pulsos

Quando a faixa de movimento for mudada para eficiência do layout ou por segurança, siga
as descrições em 5.1 a 5.4 para definir a faixa.

C4 Rev.20

51

Configuração e operação 5. Faixa de movimento

5.1 Configuração da faixa de movimento pela faixa de pulsos (para todos
os braços)
Os pulsos são a unidade básica de movimento do manipulador. A faixa de movimento do
manipulador é controlada pela faixa de pulsos (o limite inferior e o limite superior) de cada
eixo.
Os valores de pulso são lidos pela saída do codificador do servomotor.
A faixa de pulsos deve ficar dentro da faixa do batente mecânico.

CUIDADO

■ Não configure e/ou use o Braço 4 com uma faixa de pulsos que exceda o valor
máximo.
O Braço 4 não tem um batente mecânico. Usar o Braço 4 com uma faixa de pulsos
excedendo a faixa de pulsos máxima pode danificar a fiação interna ou causar
mau funcionamento do manipulador.
A torção da fiação interna pode ser verificada removendo a tampa do cabeçote do Braço
3.

Tampa do cabeçote
do Braço 3



Assim que o manipulador recebe um comando de operação, ele verifica se a posição alvo
especificada pelo comando está dentro da faixa de pulsos antes de efetuar a operação. Se a
posição alvo estiver fora da faixa de pulsos configurada, ocorre um erro e o manipulador
não se move.

EPSON
RC+

A faixa de pulsos pode ser configurada no painel [Tools]-[Robot manager]-[Range].
Você pode também executar o comando Range através de [Command Window].

NOTA
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5.1.1 Faixa de pulsos máxima do Braço 1
Os valores de pulso no sentido anti-horário são positivos (+) e os valores no sentido horário
são negativos (-)
C4-A601**
*1

Braço 1
Posição do pulso 0

*1

C4-A901**
*1

*2

Braço 1
Posição do pulso 0

*2

*1

* 1 sem batente mecânico
* 2 Especificação do UL

C4 Rev.20
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5.1.2 Faixa de pulsos máxima do Braço 2
Os valores de pulso no sentido horário são positivos (+) e os valores no sentido anti-horário
são negativos (-))
C4-A601**

C4-A901**
Braço 2
Posição do pulso 0

Braço 2
Posição do pulso 0

5.1.3 Faixa de pulsos máxima do Braço 3
Os valores de pulso no sentido horário são positivos (+) e os valores no sentido anti-horário
são negativos (-))
C4-A601**

Braço 3
Posição
do pulso 0

54

C4-A901**

Braço 3
Posição do
pulso 0
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5.1.4 Faixa de pulsos máxima do Braço 4
Pelo ângulo da extremidade do braço, os valores de pulso no sentido horário são positivos
(+) e os valores de pulso no sentido anti-horário são negativos (-)
C4-A601**

C4-A901**
Braço 4
Posição do
pulso 0

Braço 4
Posição do
pulso 0

CUIDADO

■ Não configure e/ou use o Braço 4 com uma faixa de pulsos que exceda o valor
máximo.
O Braço 4 não tem um batente mecânico. Usar o Braço 4 com uma faixa de pulsos
excedendo a faixa de pulsos máxima pode danificar a fiação interna ou causar
mau funcionamento do manipulador.
A torção da fiação interna pode ser verificada removendo a tampa do cabeçote do Braço
3.

Tampa do cabeçote
do Braço 3

C4 Rev.20
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5.1.5 Faixa de pulsos máxima do Braço 5
Os valores de pulso no sentido horário são positivos (+) e os valores no sentido anti-horário
são negativos (-))
C4-A601**

C4-A901**
Braço 5
Posição do
pulso 0

Braço 5
Posição do
pulso 0

5.1.6 Faixa de pulsos máxima do Braço 6
Pelo ângulo da extremidade do braço, os valores de pulso no sentido horário são positivos
(+) e os valores de pulso no sentido anti-horário são negativos (-)
C4-A601**

C4-A901**
Braço 6
Posição do
pulso 0
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Braço 6
Posição do
pulso 0
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5.2 Configuração da faixa de movimento pelos batentes mecânicos
Os batentes mecânicos limitam fisicamente a área absoluta na qual o manipulador pode se
movimentar.
Não se esqueça de antes desligar o controlador.
Use parafusos em conformidade com o comprimento especificado e o processamento da
superfície (ex: galvanização com níquel) com alta resistência à corrosão.
Especifique a faixa de pulsos novamente após mudar a posição do batente mecânico.
Para detalhes sobre a configuração da faixa de pulsos, consulte Configuração e operação
5.1 Configuração da faixa de movimento pela faixa de pulsos (para todos os braços).
Cerifique-se de configurar uma faixa de pulsos que não exceda os ângulos de configuração
do batente mecânico.

5.2.1 Configuração da faixa de movimento do Braço 1
Instale os parafusos nos furos rosqueados
correspondentes ao ângulo que você deseja configurar.
Normalmente um batente mecânico é equipado em [ b ].
a

[ a ] e [ c ] limitam um lado da faixa de movimento.
Remova os parafusos quando a faixa de movimento do
Braço 1 for configurada para 180.

b
c

Parafuso Allen M8x15
Torque de aperto 37,2 N·m (380 kgf·cm)

Ângulo ()
C4-A601**
Pulso C4-A901**
C4-A901**-UL
Parafuso

a
−125
−3640889
−5957819
Aplicado

170
4951609
8102633
7626008

b
180
5242880

c
+125
+3640889

8579259

+5957819

Aplicado
(padrão)

Não
aplicado

Aplicado

Batente mecânico para a especificação do UL
Há um batente mecânico especificado para a especificação do UL.
Monte o batente mecânico como é mostrado na figura abaixo.
C4
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C4L
O ângulo de configuração
difere do modelo não em
conformidade com o UL.
(consulte a tabela acima)
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5.2.2 Configuração da faixa de movimento do Braço 2
Há furos rosqueados correspondentes a cada ângulo
no manipulador.
Normalmente não é equipado com batente mecânico.
(−160 a +65)
[ d ] e [ e ] limitam um lado da faixa de movimento.

e

d

C4-A601**
Parafuso Allen M10x15
Torque de aperto 73,5 N·m (750 kgf·cm)

+65
−160
+1893263
−4660338
Não aplicado
Não aplicado
Parafuso
Aplicado
Aplicado
(padrão)
(padrão)
Para o C4-A901**, entre em contato com o fornecedor de sua região.
Ângulo ()
Pulso

d
−143
−4165177

e
+48
+1398102

5.2.3 Configuração da faixa de movimento do Braço 3
Há furos rosqueados correspondentes a cada ângulo no
manipulador.
Normalmente os batentes mecânicos são equipados em
[ f ] e [ g ].
(+225 a −51)

f
g

C4-A601**, C4-A901**
Parafuso Allen M8x12
Torque de aperto 37,2 N·m (380 kgf·cm)

Ângulo ()
Pulso
C4-A601**
C4-A901**
Parafuso
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f
+225
+5734400
+10194489
Aplicado
(padrão)

g
−51
−1299798
−2310751
Aplicado
(padrão)
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5.3 Restrição da operação do manipulador pela combinação dos ângulos
das articulações
Para evitar que os braços do manipulador interfiram um no outro, a operação do manipulador
é restringida na faixa de movimento especificada de acordo com a combinação dos ângulos
dos Braços 1, 2 e 3.
A operação do manipulador é restringida e ele para quando os ângulos das articulações do
Braço estão dentro das áreas acinzentadas da figura a seguir.
A restrição da operação do manipulador fica habilitada:
- Durante a execução do comando de movimento CP
- Quando você tenta executar o comando de movimento para mover o manipulador para
um ponto alvo (ou postura) na faixa de movimento especificada.
A restrição da operação do manipulador fica desabilitada:
- Quando os Braços do manipulador passam momentaneamente pela faixa de movimento
especificada durante a execução do comando de movimento PTP, embora os ângulos das
articulações dos Braços estejam nas áreas acinzentadas das figuras acima.
(graus =)

Ângulo da Articulação 2

Combinação das Articulações 1 e 2 (C4-A601**)

Ângulo da Articulação 1

Ângulo da Articulação 3

Combinação das Articulações 2 e 3 (C4-A601**)

Ângulo da Articulação 2

C4 Rev.20
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Ângulo da Articulação 2

Combinação das Articulações 1 e 2 (C4-A901**)

Ângulo da Articulação 1

Ângulo da Articulação 2

Combinação das Articulações 1 e 2 (C4-A901**)

Ângulo da Articulação 1

Ângulo da Articulação 3

Combinação das Articulações 2 e 3 (C4-A901**)

Ângulo da Articulação 2
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5.4 Sistema de coordenadas
O ponto de origem é onde a base do manipulador faz intersecção com o eixo de rotação da
Articulação 1.
Para detalhes sobre o sistema de coordenadas, consulte o manual Guia do Usuário do
EPSON RC+.
Montagem sobre mesa

Montagem no teto

+Z

+X

+Y

+Z

+X

+Y

+X
+
Y
A configuração da BASE é adequada para instalar o robô obliquamente.
A configuração da BASE pode mudar um sistema de coordenadas específico do robô e
compatibilizar o sistema de coordenadas mundial de Jog & Teach e o sistema de
coordenadas do equipamento.
Para detalhes da configuração da BASE, consulte o Manual de referência da linguagem
SPEL+. Comando BASE.
Com a configuração
Sem a configuração
da BASE
da BASE
+Z
+Z
+X
+X

+Y

+Y

+Z
+Y

C4 Rev.20

+Z

+Y
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5.5 Alterar o robô
Esta seção descreve como alterar o modelo do manipulador no EPSON RC+.
(A configuração padrão é “montagem sobre mesa”).
■ A alteração do manipulador deve ser feita com grande cuidado. Ela inicializa os
parâmetros de calibração do robô (Hofs, CalPls), as informações adicionais do eixo e os
dados dos parâmetros do PG.
Antes de alterar o robô, salve os dados de calibração seguindo o procedimento abaixo.
CUIDADO

1. Selecione o menu EPSON RC+7.0.-[Setup]-[System Configuration].
2. Selecione [Controller]-[Robots]-[Robot**]-[Calibration] na lista da árvore. Em
seguida clique em <Save>.
(1) Selecione o menu EPSON RC+7.0.-[Setup]-[System Configuration].
(2) Selecione [Controller]-[Robots]-[Robot**] na lista da árvore.

(3) Clique no botão <Change...>. A seguinte caixa de diálogo será exibida.

(4) Insira o nome e o número de série do robô impresso na placa de identificação do
manipulador. Qualquer número de série pode ser inserido. No entanto, insira o número
impresso no manipulador.
(5) Selecione o tipo de robô na caixa [Robot type].
62

C4 Rev.20

Configuração e operação 5. Faixa de movimento
(6) Selecione o nome da série do manipulador na caixa [Series].
(7) Selecione o modelo de robô na caixa [Model]. Os robôs disponíveis serão exibidos de
acordo com o formato do acionador do motor atualmente instalado. Quando [Dry run]
for usado, todos os manipuladores da série selecionada na Etapa 6 serão exibidos.
Para o tipo de montagem no teto, selecione o modelo que termina com “R” (p. ex., C4A601SR).
(8) Clique no botão <OK>. O controlador será reiniciado.

5.6 Configuração da faixa cartesiana (retangular) no sistema de
coordenadas XY do manipulador
A faixa cartesiana (retangular) no sistema de coordenadas XY do manipulador é especificada
pela área de operação limitada do manipulador e a configuração de XYLIM.
A área de operação limitada do manipulador é definida de maneira que o atuador da
extremidade não interfira no lado traseiro do manipulador. A configuração de XYLIM
determina os limites superior e inferior das coordenadas X e Y.
A área de operação limitada do manipulador e a configuração de XYLIM se aplicam
somente ao software. Portanto, essas configurações não mudam a faixa física. A faixa física
máxima é baseada na posição dos batentes mecânicos.
Essas configurações ficam desabilitadas durante uma operação de deslocamento da
articulação. Portanto, tenha cuidado para não permitir que o atuador da extremidade colida
com o manipulador ou o equipamento periférico.
O método para mudar a configuração de XYLIM varia, dependendo do software usado.
EPSON
RC+
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Defina a configuração de XYLIM no painel [Tools]-[Robot manager]-[XYZ Limits].
Você pode também executar o comando XYLim através de [Command Window].
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6. Opções
O manipulador da série C4 tem as seguintes opções.
6.1 Unidade de liberação do freio
6.2 Unidade da chapa da câmera
6.3 Chapa compatível com PS (Adaptador de ferramenta)
6.4 Encaixes laterais da base angulados
6.5 Encaixes laterais da base
6.6 Chapa compatível com PS (Adaptador de ferramenta)
6.7 Batente mecânico ajustável (Articulação 2: somente o C4-A901**)

6.1 Unidade de liberação do freio
Quando o freio eletromagnético está ativado (como em um estado de emergência), nenhum
braço se movimenta.
Você pode movimentar os Braços manualmente usando a unidade de liberação do freio
enquanto a energia do controlador está desligada, ou imediatamente após a desembalagem.

ATENÇÃO

■ Ao conectar / substituir a unidade de liberação do freio ou o conector de curtocircuito externo, desligue a energia para o controlador e a unidade de liberação
do freio. Inserir e remover o conector enquanto a energia está ligada pode resultar
em choque elétrico.
■ Normalmente, libere o freio das articulações um a um. Tome cuidado adicional se
precisar liberar os freios de duas ou mais articulações simultaneamente. Liberar
os freios de duas ou mais articulações simultaneamente pode fazer com que suas
mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau
funcionamento do manipulador, pois os braços do manipulador podem mover-se
em direções inesperadas.

CUIDADO

■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio.
Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio
peso.
A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou
causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador.
Largura
Profundidade
Altura
Peso (cabos não incluídos)
Cabo para o manipulador
Comprimento do cabo de energia
Cabo de energia (EUA)
Cabo de energia (UE)
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180 mm
150 mm
87 mm
1,7 kg
2m
2m
Especificação para 100 V
Especificação para 200 V
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A

Interruptor de
energia

Vista de A

Cabo de energia

Lâmpada de
energia

Interruptores de
liberação do freio

Precauções de uso
■ Depois de a unidade de liberação do freio ser desconectada, não deixe de conectar
o conector de curto-circuito externo. Do contrário, você não conseguirá liberar os
freios.
Se o manipulador for operado sem conectar a unidade de liberação do freio ou o
conector de curto-circuito externo, os freios não poderão ser liberados e isso pode
danificá-los. Depois de usar a unidade de liberação do freio, conecte o conector de
curto-circuito externo no manipulador, ou verifique a conexão do conector para a
unidade de liberação do freio.
CUIDADO

■ Mantenha o conector de curto-circuito externo.
Do contrário você não conseguirá liberar os freios.
■ Se você ativar a unidade de liberação do freio enquanto o interruptor de liberação do
freio está sendo pressionado, um braço não pretendido pode se mover para baixo.
Antes de ativar a unidade de liberação do freio, certifique-se de que o interruptor de
liberação do freio não seja pressionado.
■ Se você ativar a unidade de liberação do freio sem o conector, isso poderá levar a
um curto-circuito para o pino macho usado no conector.
Antes de ativar a unidade de liberação do freio, certifique-se de que o conector está
conectado.

Monte a unidade de liberação do freio
(1) Desligue o controlador.
(2) Remova o conector de curto-circuito externo.

Conector de
curto-circuito externo

(3) Conecte a unidade de liberação do freio ao
conector do cabo de conexão.
Conector do cabo
de conexão

C4 Rev.20
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Remova a unidade de liberação do freio
(1) Desative a unidade de liberação do freio.
(2) Remova o cabo de energia da unidade de liberação do freio.
(3) Desconecte a unidade de liberação do freio do conector do cabo de conexão.
(4) Conecte o conector de curto-circuito externo no conector do cabo de conexão.

Como usar a unidade de liberação do freio

CUIDADO

■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio.
Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio
peso.
A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou
causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador.
■ Se o braço cujo freio você liberou se mover desordenadamente ou mais rápido
do que o usual, pare prontamente a operação e contate o fornecedor de sua
região. A unidade de liberação do freio pode estar quebrada.
Se você continuar operando o manipulador, isso poderá levar à avaria do
manipulador ou sua mão ou dedos podem ser prensados.

Interruptor de
energia

Cabo de energia

Lâmpada de
energia

Interruptores de liberação
do freio

(1) Desconecte o conector de curto-circuito externo.
(2) Conecte o cabo de energia na unidade de liberação do freio.
(3) Conecte o cabo de energia no plugue de alimentação de energia.
(4) Ative a unidade de liberação do freio.
Quando a unidade de liberação do freio é ativada, a lâmpada de energia acende.
(5) Pressione o interruptor do braço (J1 a J6) que você quer mover e então mova-o.
Pressione o interruptor novamente. O freio será liberado.
O freio será ativado pressionando o interruptor novamente.
NOTA
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Mova o braço cujo freio foi liberado com a ajuda de duas pessoas ou mais (uma
pressiona o interruptor e a outra move o braço). O braço pode ser muito pesado e
precisa de força significativa para ser movimentado.
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6.2 Unidade da chapa da câmera
Para montar uma câmera no manipulador da série C4, é necessário primeiro montar a
unidade da chapa da câmera.
Aparência da extremidade do braço com a câmera
Câmera

D

D
D

Unidade da chapa
da câmera

Peças incluídas

A
B
C
D
E
F

Chapa adaptadora da câmera
Chapa intermediária da câmera
Chapa base da câmera
Parafusos Allen M412
Parafusos Allen M420
Arruela plana para M4
(arruela pequena)

unid.

1
1
1
6
2

E
F
A: Chapa adaptadora da
câmera
B: Chapa intermediária
C: Chapa base da
da câmera
câmera

2

Para montar a unidade da chapa da câmera
(1) Monte a chapa base da câmera no manipulador.
2-M4  20 + arruela plana para M4 (arruela
pequena)

Furos de montagem da
chapa base da câmera

(2) Monte a chapa intermediária da câmera na chapa
base.
2-M4  12
NOTA

A faixa de movimento e a dimensão do manipulador com a câmera instalada podem
variar, dependendo do furo de montagem da chapa intermediária da câmera. Os
detalhes são descritos na tabela abaixo.
(3) Monte a câmera na chapa adaptadora da câmera.


NOTA



Dependendo da câmera, o furo de montagem disponível da chapa adaptadora será
diferente. Os detalhes são descritos abaixo.

(4) Monte a chapa adaptadora da câmera e a câmera na chapa intermediária.
4-M4  12
(5) Prenda os cabos em uma posição onde eles não interfiram no movimento do
manipulador.
NOTA
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Ao prender os cabos, verifique se o raio de curvatura dos cabos é suficientemente
grande e não ocorre atrito entre eles quando o manipulador se movimenta. Do
contrário, os cabos serão desconectados.
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Dimensão da unidade da chapa da câmera
3 furos passantes M4
(para prender os cabos)

2-M4 prof. 5
(para prender os cabos)

2-M3 prof. 5
(para prender os cabos)

Câmera

4-M4 prof. 8 * o mesmo furo do lado oposto
(para prender os cabos)

As dimensões X e Y irão mudar, dependendo da posição da chapa intermediária da câmera
e do tamanho da câmera. Consulte a tabela abaixo para obter os valores.
Chapa intermediária da câmera
A chapa intermediária da câmera usa os furos
de montagem A a D.
Usando os diferentes furos de montagem, ela
pode ser montada à chapa base da câmera em
quatro posições diferentes.

Chapa adaptadora da câmera
Cada câmera usa diferentes furos de montagem.
Câmera USB: J (2 furos)
Câmera GigE: E (3 furos)

Exemplo de montagem

Usando o furo de montagem A
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Usando o furo de montagem C
P. ex. Câmera: XC-ES30
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Câmera e faixa de movimento da Articulação 5 (valores de referência)
A faixa de movimento da Articulação 5 varia, dependendo da posição de montagem da chapa
intermediária e da câmera que está sendo usada.
A tabela abaixo mostra a faixa de movimento (valores de referência) baseada nas câmeras
disponíveis para esta opção e nas posições de montagem da chapa intermediária da câmera.
Os valores da tabela podem variar, dependendo de como os cabos são presos.
Mudando a posição de Y, você pode aumentar a distância entre a superfície de montagem
do atuador da extremidade e a câmera. Você pode também acoplar o atuador da extremidade
maior. No entanto, tenha cuidado com a faixa de movimento da Articulação 5, que neste
caso será limitada.

Câmera USB, câmera GigE

Y

A

B

C

D

−135 ~ +60

−135 ~ +50

−135 ~ +35

−135 ~ +25

A
57 mm

B
37 mm

C
17 mm

(= graus)
X
72,5 mm

D
7 mm

Direção do movimento da Articulação 5

C4 Rev.20

69

Configuração e operação 6. Opções

6.3 Chapa compatível com PS (Adaptador de ferramenta)
Usando a chapa compatível com PS, você pode montar o atuador da extremidade utilizado
na série PS no manipulador da série C4.
A
B
C
D
E

Peças incluídas

Qtde

Chapa compatível com PS 1
Chapa compatível com PS 2
Parafuso Allen M46
Parafuso Allen M38
Pino-guia (furo M3 em um lado)

1
1
4
8
2

Dimensões da chapa compatível com PS

(a 90° graus)

C: Parafuso Allen
4-M46

A: Chapa compatível com PS 1
B: Chapa compatível com PS 2
D: Parafuso Allen
8-M38
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Instalação

(1) Alinhe o furo do flange da extremidade do braço (ø12H7) com a projeção da chapa
compatível com PS 1 (ø12h7).
(2) Insira o pino-guia pela lateral da chapa compatível com PS 1 e posicione o braço e a
chapa compatível com PS 1.
(3) Prenda a chapa compatível com PS 1 com 4 parafusos Allen.
4-M46

C: Parafuso Allen
4-M46
E: Pino-guia

A: Chapa compatível
com PS 1
NOTA



Se você movimentar o manipulador com o pino-guia inserido, este saltará para fora.
Depois de prender a chapa compatível com PS 1, remova o pino-guia.

(4) Alinhe o furo da chapa compatível com PS 1 (ø12H7) com a projeção da chapa
compatível com PS 2 (ø12h7).
(5) Insira o pino-guia pela lateral da chapa compatível com PS 2 e posicione as chapas
compatíveis com PS 1 e 2.
(6) Prenda a chapa compatível com PS 2 com 8 parafusos Allen.
8-M38

C: Parafuso Allen
8-M38

E: Pino-guia
(Insira em um furo-guia)
B: Chapa compatível
com PS 2
NOTA
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Se você movimentar o manipulador com o pino-guia inserido, este saltará para fora.
Depois de prender a chapa compatível com PS 2, remova o pino-guia.
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6.4 Encaixes laterais da base angulados
Usando os encaixes laterais da base angulados na base do manipulador da série C4, você
pode montar o manipulador na posição inclinada. A faixa de movimento se expande com
este tipo de montagem em comparação com a montagem em teto normal.
Imagem da montagem usando os encaixes laterais da base angulados

Para detalhes sobre a montagem e as precauções, consulte Configuração e operação: 3.
Ambiente e instalação.
Peças incluídas

A
B
C
D
E
F

Chapa lateral da base angulada (lado esquerdo)
Chapa lateral da base angulada (lado direito)
Chapa lateral da base (para o tipo de montagem inclinada)
Pino
Parafuso Allen
M8  25
Parafuso Allen
M8  30
F

1
1
2
6
4
4

F

C

C

D

D

E

E
A
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Qtde

D

B
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Para montar os encaixes laterais da base angulados
(1) Insira os pinos na chapa lateral da base (para a montagem
inclinada).
A parte protuberante dos pinos é de aprox. 2 a 5 mm.

Dois pinos
Parte protuberante
2mm a 5mm

(2) Insira os pinos na chapa lateral da base angulada (lados
esquerdo e direito).
A parte protuberante dos pinos é de aprox. 2 a 5 mm.
Pino em cada lado
Parte protuberante
2mm a 5mm

(3) Crie os encaixes laterais da base angulados.
Encaixe os pinos da chapa para a montagem inclinada da etapa
(1) nos furos da chapa da etapa (2) e prenda-os com os
parafusos.
Parafuso Allen

Lado direito

M8  30

(4) Monte os encaixes laterais da base angulados em ambos os lados da base do
manipulador.
Encaixe os pinos inseridos na etapa (2) nos furos da base. Prenda os encaixes
pressionando-os na direção indicada na figura abaixo.
Lado esquerdo e direito

Parafuso Allen 2- M8  25

Encaixes laterais da
base angulados

2-M825

NOTA


NOTA



O formato dos encaixes laterais da base angulados é assimétrico. Certifique-se de
montar os encaixes na direção correta.
Do contrário, a faixa de movimento do Braço 2 ficará limitada no lado de trás.

A espessura recomendada da chapa base é entre 30 mm e 40 mm. Se a espessura exceder 40
mm, o manipulador poderá entrar em contato com a chapa base quando o Braço 1 girar,
dependendo da dimensão do corte central da chapa base.
A chapa base que prende o manipulador deve ser preparada pelos usuários. O valor do torque
e a força de reação gerada nos movimentos do manipulador são descritos em Configuração
e operação: 3.4 Instalação.
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6.5 Encaixes laterais da base
Usando os encaixes laterais da base na base do manipulador C4, você pode montar o
manipulador em um local com limitação da altura da montagem ou usar o espaço aberto
para a base.
Imagem da montagem usando os encaixes laterais da base

Para as informações sobre a montagem e as precauções, consulte Configuração e operação:
3. Ambiente e instalação.
Peças incluídas
A
B
C

A

Qtde

Chapa lateral da base
Pino
Parafuso Allen M8  60

2
2
4

A

C

C

B

Para montar a chapa lateral da base
(1) Insira os pinos na chapa lateral da base.
A parte protuberante dos pinos é de aprox. 2 a 5 mm.

Parte protuberante
do pino
2mm a 5mm

(2) Monte a chapa lateral da base com os pinos inseridos em ambos os lados da base.
Encaixe os pinos nos furos e prenda a chapa lateral da base pressionando-a por cima
para a peça de fixação da base.
(Com as etapas acima, ambas as superfícies dos encaixes laterais da base podem ficar
estáveis).
Peça de
fixação da
base

2. Pressione por cima em direção a
esta face
1. Insira os pinos
nos furos

2-M860
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Dimensão do manipulador com os encaixes laterais da base

2-M10
(Furo preparado ø8.5)

2-M10
(Furo preparado ø8.5)
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Exemplo de instalação
Parafusos
A
B
NOTA


NOTA



Tamanho
M8
M10

Comprimento recomendado
30 mm ou mais
15 mm + chapa base ou mais

A chapa lateral da base tem um furo de parafuso M10. Você pode prender a
chapa com um parafuso M10 ou um parafuso M8 usando um furo de
parafuso preparado de ø8,5 para fazer um furo de parafuso M8 na superfície
de montagem.
A: Prendendo por cima
Para prender por cima, use o parafuso A da tabela acima.
Quando você instala o manipulador para o uso prático, precisa inserir os
parafusos no lado direito/esquerdo na mesma direção (por cima ou por baixo).

Montagem sobre
mesa

A: Prende por
cima

B: Prende por
baixo

A: Prende por
baixo

B: Prende por
cima
Chapa base
(Piso)

Montagem no teto

B: Prende por
cima

A: Prende por
baixo
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B: Prende por
baixo

A: Prende por
cima
 Chapa base
(Teto)
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6.6 Chapa compatível com PS (Adaptador da base)
A chapa compatível com PS é utilizada para usar as tarraxas de fixação do manipulador da
série PS no manipulador da série C4.

A
B
C
D
E
F

Peças incluídas
Chapa compatível com PS
Pino-guia (furo M4 em um lado)
Pino-guia (furo M6 em um lado)
Parafuso Allen M10x25
Arruela plana
Arruela de pressão

Qtde
1
3
2
8
4
8

Dimensões da chapa compatível com PS

Instalação

(1) Prenda a mesa de montagem e a chapa compatível com PS com parafusos Allen e
arruelas de pressão.
Use pinos-guia conforme necessário para ajustar as posições da mesa de montagem e
da chapa compatível com PS.
(2) Prenda o manipulador da série C4 e a chapa compatível com PS.
Parafusos Allen (4-M10×25) + arruelas de pressão + arruelas planas
Use pinos-guia conforme necessário para ajustar as posições do manipulador e da
chapa compatível com PS.
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6.7 Batente mecânico ajustável (Articulação 2: somente o C4-A901**)
Os batentes mecânicos ajustáveis limitam fisicamente a área absoluta na qual o manipulador
pode se movimentar.
Não se esqueça de antes desligar o controlador.
Use parafusos inoxidáveis de alta resistência à corrosão ou material equivalente.
Especifique a faixa de pulsos novamente após mudar a posição do batente mecânico.
Para detalhes sobre a configuração da faixa de pulsos, consulte Configuração e operação
5.1 Configuração da faixa de movimento pela faixa de pulsos (para todos os braços)..
Certifique-se de configurar uma faixa de pulsos que não exceda os ângulos de configuração
do batente mecânico.
Peças incluídas
A
B
C
Instalação

Qtde

Batente mecânico ajustável
Parafuso Allen M6x40
Arruela plana

1
2
2

(1) Remova os parafusos que prendem o espaçador do Braço 2 (2- M620).

(2) Prenda o batente mecânico ajustável com os parafusos (2-M640) e arruelas planas.
A direção do batente mecânico ajustável depende da limitação angular a ser
estabelecida.
Instalação 1

Ângulo ()
Pulso
Batente mecânico
ajustável
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Instalação 2

Instalação 1
−153
−4456448

Instalação 2
+50
+1456356

Aplicado

Aplicado

−160
−7626008
Não aplicado
(padrão)

+65
+3098066
Não aplicado
(padrão)
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Manutenção
Este volume contém procedimentos de manutenção com as precauções de segurança para
os manipuladores da série C4.

Manutenção 1. Manutenção com segurança

1. Manutenção com segurança
Leia atentamente este capítulo, este manual e outros manuais relevantes para entender os
procedimentos de manutenção seguros antes de efetuar qualquer manutenção.
Somente pessoal autorizado que tenha tido treinamento de segurança deve ter
permissão para fazer manutenção no robô.
Treinamento de segurança é o programa para operadores de robôs industriais
que segue as leis e regulamentos de cada país.
O pessoal que tem treinamento em segurança adquire conhecimento sobre os
robôs industriais (operações, ensino, etc.), inspeções e as regras e regulamentos
relacionados.
Somente pessoal que tenha completado o curso de treinamento e manutenção
de sistemas robóticos mantido pelo fabricante, fornecedor ou empresa
incorporada localmente é autorizado a efetuar manutenção.
■ Não remova nenhuma peça a não ser que instruído de outra forma neste manual.
Siga estritamente o procedimento de manutenção conforme descrito. A remoção
incorreta de peças ou manutenção incorreta pode causar não só mau
funcionamento do sistema robótico, mas sérios problemas de segurança.
■ Se você não recebeu treinamento, mantenha distância do manipulador enquanto
a energia estiver ligada. Não entre na área de operação enquanto a energia
estiver ligada. Entrar na área de operação com a energia ligada é extremamente
perigoso e pode causar sérios problemas de segurança, pois o manipulador pode
se mover mesmo se ele parecer estar parado.
ATENÇÃO

■ Quando verificar a operação do manipulador após a substituição de peças, façao enquanto estiver fora da área protegida. Verificar a operação do manipulador
estando dentro da área protegida pode causar sérios problemas de segurança,
pois o manipulador pode se mover inesperadamente.
■ Antes de operar o sistema robótico, certifique-se de que tanto os interruptores de
parada de emergência como o interruptor da proteção de segurança funcionam
corretamente. Operar o sistema robótico quando os interruptores não estão
funcionando corretamente é extremamente perigoso e pode resultar em sérias
lesões corporais e/ou sérios danos ao sistema robótico pois os interruptores não
podem cumprir suas funções pretendidas em uma emergência.

ATENÇÃO
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■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
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■ Ao conectar / substituir a unidade de liberação do freio ou o conector de curtocircuito externo, desligue a energia para o controlador e a unidade de liberação
do freio. Inserir e remover o conector enquanto a energia está ligada pode resultar
em choque elétrico.
■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força
desnecessária nos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não
dobre ou puxe os cabos aplicando força excessiva). Isso pode resultar em danos
nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente
perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do
sistema robótico.
CUIDADO
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■ Se o manipulador for operado sem conectar a unidade de liberação do freio ou o
conector de curto-circuito externo, os freios não poderão ser liberados e isso pode
danificá-los. Depois de usar a unidade de liberação do freio, conecte o conector
de curto-circuito externo no manipulador, ou verifique a conexão do conector para
a unidade de liberação do freio.
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2. Manutenção geral
Este capítulo descreve os procedimentos de inspeção de manutenção. Executar a inspeção
de manutenção corretamente é essencial para evitar problemas e garantir a segurança.
Não deixe de executar as inspeções de manutenção de acordo com a programação.

2.1 Inspeção de manutenção
2.1.1 Programação para inspeção de manutenção
Os pontos de inspeção são divididos em cinco estágios: diário, mensal, trimestral, semestral
e anual. Os pontos de inspeção são adicionados a cada estágio.
Se o manipulador for operado por 250 horas ou mais por mês, os pontos de inspeção devem
ser adicionados a cada 250 horas, 750 horas, 1.500 horas, e 3000 horas de operação.

√

2 meses (500 h)

√

3 meses (750 h)

√

4 meses (1000 h)

√

5 meses (1250 h)

√

8 meses (2000 h)
9 meses (2250 h)

√

√

12 meses (3000 h)

√

13 meses (3250 h)

√



11 meses (2750 h)



√

√

√

√



√

√

10 meses (2500 h)

20.000 h

Reparo
(substituição)

√

√

√

√



7 meses (1750 h)

√

Inspeção
anual



6 meses (1500 h)

Inspeção todo dia

(250 h)

Ponto de inspeção
Inspeção
Inspeção
trimestral
semestral



1 mês

Inspeção
mensal



Inspeção
diária

√

h = hora
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2.1.2 Pontos de inspeção
Inspeção com a energia desligada (o manipulador não está operando)
Ponto de inspeção

Local da inspeção
Parafusos de montagem do
atuador da extremidade

Verifique a frouxidão ou folga dos
parafusos.
Aperte-os se necessário.
(Para o torque de aperto, consulte
Manutenção: 2.4 Aperto de
parafusos Allen).

Parafusos de montagem do
manipulador
Parafusos de retenção de
cada braço

Diária Mensal Trimestral Semestral Anual
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Parafusos em torno do eixo

√

Parafusos que prendem os
motores, unidades de

√

engrenagens de redução,
etc.
Verifique a frouxidão dos

Conectores externos no

conectores.

manipulador (nas chapas de

Se os conectores estiverem

conectores etc.)

√

frouxos, empurre-os firmemente ou Unidade de cabos do
aperte-os.

manipulador

Inspecione visualmente quanto a

Aparência externa do

defeitos externos.

manipulador

Limpe se necessário.

Cabos externos

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Verifique quanto a dobras ou
localização incorreta. Repare ou
realoque adequadamente se

Proteção de segurança etc.

√

necessário.
Verifique a tensão das correias
dentadas.
Tensione-as se necessário.

Base
Dentro dos Braços 1, 2, 3, 4

Condições do engraxamento

Consulte Manutenção: 2.3 Engraxamento.

Bateria

Consulte Manutenção: 12 Substituição da unidade da bateria.

Verifique se o conector de curtocircuito externo ou o conector da
unidade de liberação do freio está
conectado.

84

O conector de curto-circuito
externo no lado traseiro do
manipulador ou o conector

√

√

√

da unidade de liberação do
freio
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Inspeção com a energia ligada (o manipulador está operando)
Ponto de inspeção
Verifique a faixa de movimento

Local da inspeção

Diária Mensal Trimestral Semestral Anual

Cada articulação

√

Mova os cabos levemente para a frente
e para trás para verificar se eles estão

Cabos externos

√

√

ou não desconectados.
Empurre cada braço durante o status
MOTOR ON para verificar se existe

Cada braço

√

folga.
Verifique se há a ocorrência de sons ou
vibrações não usuais.
Meça a precisão repetidamente com
um calibrador.

Completo

√

√

√

√

Completo

√
√

Quando a unidade de liberação do freio
está instalada:
Conecte a unidade de liberação do
freio e verifique o som do freio
eletromagnético com o freio liberado.
Se não houver som algum, substitua o
freio.
Quando a unidade de liberação do freio Freio

√

√

√

√

√

não está instalada:
Execute o comando Brake off (brake
off, joint #) pela janela Command do
EPSON RC+ enquanto os motores
estão desligados e então verifique o
som do freio eletromagnético. Se não
houver som algum, substitua o freio.
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2.2 Reparo (Substituição de peças)

CUIDADO

■ O tempo para reparo é baseado na suposição de que todas as articulações são
operadas por uma distância igual. Se uma articulação particular tiver uma alta
taxa de uso ou alta carga, é recomendado reparar todas as articulações (tantas
quanto possível) antes de exceder 20.000 horas de operação com a articulação
como base.
As peças das articulações do manipulador podem causar diminuição na precisão ou mau
funcionamento devido à deterioração do manipulador resultante do uso por longo tempo.
Para usar o manipulador por um longo tempo, é recomendado reparar as peças (substituição
de peças).
O tempo entre reparos é, aproximadamente, 20.000 horas de operação do manipulador.
No entanto, isto pode variar, dependendo das condições de uso e do grau de carga (tal como
quando é operado com a velocidade de movimento máxima e aceleração/desaceleração
máxima em operação contínua) aplicada ao manipulador.

NOTA



Para o EPSON RC+ 7.0 Ver. 7.2.x ou posterior (firmware Ver. 7.2.x.x ou posterior), o
tempo de substituição recomendado para peças sujeitas a manutenção (motores, unidades
de engrenagens de redução e correias dentadas) pode ser verificado na caixa de diálogo
[Maintenance] do EPSON RC+ 7.0.
Para detalhes, consulte o seguinte manual:
Manutenção do Controlador de robô RC700 / RC700-A 6. Alarme
Nota:
O tempo de substituição recomendado para as peças de manutenção é quando a peça
alcança a vida L10 (tempo até 10% de probabilidade de falha). Na caixa de diálogo
[Maintenance], a vida L10 é exibida como 100%.
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As horas de operação do manipulador podem ser verificadas na caixa de diálogo [Controller
Status Viewer]-[Motor On Hours].
(1) Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller] para exibir a caixa de diálogo
[Controller Tools].
(2) Clique no botão <View Controller Status> para abrir a caixa de diálogo [Browse For
Folder].
(3) Selecione a pasta onde a informação está armazenada.
(4) Clique em <OK> para visualizar a caixa de diálogo [Controller Status Viewer].
(5) Selecione [Robot] pelo menu em árvore no lado esquerdo.

Para as peças sujeitas a reparo, consulte Manutenção 17. Lista de peças de manutenção.
Para detalhes sobre a substituição de cada peça, consulte a seção Manutenção.
Entre em contato com o fornecedor de sua região para mais informações.
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2.3 Engraxamento.
As unidades de engrenagens de redução e a engrenagem cônica precisam de engraxamento
regularmente. Use somente a graxa especificada na tabela seguinte.

ATENÇÃO

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia. Executar qualquer procedimento de substituição com a energia
ligada é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Mantenha graxa suficiente no manipulador. Operar o manipulador com graxa
insuficiente causará ruído ou danificará as peças deslizantes e/ou resultará em
funcionamento insuficiente do manipulador. Se as peças forem danificadas, um
grande volume de tempo e dinheiro será necessário para os reparos.
■ Se a graxa entrar em contato com os seus olhos, boca ou pele, siga as instruções
abaixo.

CUIDADO

Se a graxa entrar em contato com os seus olhos:
Lave-os completamente com água limpa e então consulte um médico
imediatamente.
Se a graxa entrar em sua boca:
Se engolir, não provoque vômito. Consulte um médico imediatamente.
Se a graxa apenas entrar em contato com sua boca, lave-a profundamente
com água.
Se graxa entrar em contato com sua pele:
Lave completamente a área com água e sabão.
Peça que
requer engraxe

Intervalo de engraxamento

Graxa

Método de engraxamento
Consulte Manutenção:

SK-1A

Articulações 1, 2, 3, 4
Unidades de
engrenagens

Substituição da unidade de
engrenagens de redução

Tempo para reparo

Consulte Manutenção:

de redução
Articulações 5, 6

5.2, 6.2, 7.2, 8.2

SK-2

9.2, 10.2
Substituição da unidade de
engrenagens de redução

Articulação 6

Engrenagem

Uma vez ao ano (a cada 8000

cônica

horas)

SK-2

Consulte a próxima página.

Unidades de engrenagens de redução das Articulações 1, 2, 3, 4, 5, 6
Como uma indicação aproximada, execute o engraxamento ao mesmo tempo do reparo.
No entanto, isto pode variar dependendo das condições de uso e o grau de carga (tal como
quando é operado com a velocidade de movimento máxima e aceleração/desaceleração
máxima em operação contínua) aplicada ao Manipulador.
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Engraxamento da engrenagem cônica da Articulação 6
Nome

Peça de
manutenção

Graxa (SK-2)

Ferramentas

Parafuso M415 (comprimento: 15 mm
ou mais)
Pano de limpeza

Quantidade

Quantidade
apropriada

Nota

-

1

Para desconectar

1

Para limpar a graxa

(1) Prenda o Braço 5 na direção em que você possa desconectar o plugue facilmente.
(2) Insira o parafuso na peça parafusada (M4 prof. 5) do plugue.
Parafuso: M4 comprimento 15 mm ou mais (fácil de desconectar)
(3) Mantenha o parafuso inserido na etapa (2) e desconecte o plugue.
(4) Aplique a graxa.
Graxa: SK-2
Quantidade de graxa: 2 g
(5) Insira o plugue desconectado na etapa (3) na posição original.
Para evitar o vazamento de graxa ou desconexão, certifique-se de inserir o plugue até
que ele fique totalmente assentado.
(6) Remova o parafuso inserido na etapa (2).

M415
Plugue

(2)

(3)

(4) Entrada da graxa
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2.4 Aperto dos parafusos Allen
Os parafusos Allen (daqui em diante denominados “parafusos”) são usados em locais onde
é necessária resistência mecânica. Esses parafusos são apertados com os torques de aperto
mostrados na tabela a seguir.
Quando for necessário reapertar os parafusos em alguns procedimentos neste manual
(exceto em casos especiais conforme observado), use uma chave de torque para que os
parafusos sejam apertados com os torques de aperto apropriados como é mostrado abaixo.
Parafuso

Torque de aperto

M3

2,0± 0,1 Nm (21 ± 1 kgfcm)

M4

4,0± 0,2 Nm (41 ± 2 kgfcm)

M4

2,4± 0,1 Nm (26 ± 1 kgfcm)

M5

8,0± 0,4 Nm (82 ± 4 kgfcm)

M5

3,9± 0,2 Nm (40 ± 2 kgfcm)

M6

13,0± 0,6 Nm (133 ± 6 kgfcm)

M8

32,0± 1,6 Nm (326 ± 16 kgfcm)

M10

58,0± 2,9 Nm (590 ± 30 kgfcm)

M12

100,0± 5,0 Nm (1.020 ± 51 kgfcm)

Consulte abaixo para o parafuso de fixação.
Parafuso
de fixação

Torque de aperto

É recomendado apertar os parafusos alinhados em uma circunferência em um padrão
cruzado, como é mostrado na figura abaixo.
1
Furo do
parafuso

5

8

3

4

6

7

Não aperte todos os parafusos firmemente de uma
vez. Divida o aperto dos parafusos em duas ou três
vezes e aperte-os firmemente com uma chave
hexagonal. Em seguida, use uma chave de torque de
modo que os parafusos sejam apertados com os
torques de aperto mostrados na tabela acima.

2
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2.5 Layout das peças de manutenção
Bateria

Motor da Articulação 6

Lâmpada LED
Motor da Articulação 3

Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 3

Correia dentada da Articulação 3

Correia dentada da
Articulação 5
Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 2

Parte superior: placa de controle 1
Parte inferior: placa da bateria

Freio eletromagnético
da Articulação 5
Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 1
Correia dentada da
Articulação 1

Freio eletromagnético da
Articulação 3
Correia dentada da
Articulação 2
Freio eletromagnético
da Articulação 2
Motor da
Articulação 1

Cabo M/C
Freio eletromagnético
da Articulação 1

Correia dentada da Articulação 6
Freio eletromagnético da
Articulação 6
Placa de
controle 2
Motor da
Articulação 4

Motor da Articulação 5
Unidade de engrenagens de
redução da Articulação 4
Correia dentada da Articulação 4
Freio eletromagnético
da Articulação 4
Motor da
Articulação 2
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3. Tampas.
Este capítulo descreve os procedimentos para remover e instalar as tampas e espaçadores de
braço na manutenção.
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.

ATENÇÃO

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não deixar entrar quaisquer substâncias estranhas no
manipulador, conectores e pinos durante a manutenção. Desligue a energia
quando existirem quaisquer substâncias estranhas no sistema robótico, pois isso
é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento do sistema robótico.
Nome

Quantidade

Nota

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafuso Allen M4

1

Para as tampas

Chave hexagonal (largura entre as faces planas:
2,5 mm)
Ferramentas Chave hexagonal (largura entre as faces planas:
3 mm)
Chave de fenda Philips

Chapa do usuário
Tampa do cabeçote
do Braço 3

Tampa lateral
do Braço 4

Tampa lateral do
Braço 2

Tampa lateral do
Braço 2

Tampa lateral do
Braço 1

Tampa superior
do Braço 1
Chapa de
conectores

Sub-placa de conectores
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Tampa lateral do
Braço 4
Tampa inferior
do Braço 3
Tampa lateral do
Braço 1

Tampa inferior da
Base
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3.1 Tampa superior do Braço 1

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

3-M38
(Parafusos Philips pequenos)
Tampa superior
do Braço 1

3.2 Tampa lateral do Braço 1

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

4-M38
(Parafusos Philips
pequenos)

4-M38
(Parafusos Philips
pequenos)

Tampa lateral do
Braço 1
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3.3 Tampa lateral do Braço 2

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

4-M38
(Parafusos Philips
pequenos)

4-M38
(Parafusos Philips
pequenos)

Tampa lateral do
Braço 2

3.4 Tampa do cabeçote do Braço 3

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

4-M38
(Parafusos Philips
pequenos)
Tampa do cabeçote do
Braço 3
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3.5 Tampa inferior do Braço 3

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.
Antes de remover a tampa inferior do Braço 3, mova o braço para uma posição onde você
possa remover a tampa facilmente.
4-M35 (Parafusos Philips pequenos)
Tampa inferior do
Braço 3

3.6 Tampa lateral do Braço 4

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.
6-M38
(Parafusos Philips
pequenos)

6-M38
(Parafusos Philips
pequenos)
Tampa lateral do
Braço 4
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3.7 Tampa inferior da base

CUIDADO

■ Ao montar a tampa, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçá-los a
dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos ao remover a tampa.
Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.
Remova os parafusos (parafusos Philips) que prendem a tampa e remova-a.
Se você usar outros parafusos que não os indicados aqui, a cabeça do parafuso se projetará
através da superfície da base e tornará difícil montar o manipulador firmemente.
Recomendamos usar nossos parafusos fornecidos ou equivalentes.

4-M35
(Parafusos Philips)
Tampa inferior da
base

3.8 Chapa de conectores
■ Não force a remoção da chapa de conectores. Remover a chapa de conectores
com força pode resultar em danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos
contatos. Cabos danificados, desconexão ou falha nos contatos são
extremamente perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou
funcionamento incorreto no sistema robótico.
CUIDADO

■ Ao instalar a chapa de conectores, tenha cuidado para não prender os cabos ou
forçá-los a dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, observe a localização dos mesmos ao remover a chapa de
conectores. Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

Chapa de conectores
4-M48
(Parafusos Allen)
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3.9 Sub-chapa de conectores
■ Não force a remoção da sub-chapa de conectores. Isso pode resultar em danos
nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente
perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do
sistema robótico.

CUIDADO

■ Ao instalar a sub-chapa de conectores, tenha cuidado para não prender os cabos
ou forçá-los a dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, observe a localização dos mesmos ao remover a sub-chapa
de conectores. Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

Sub-chapa de conectores
4-M48
(Parafusos Allen)

3.10 Chapa do usuário
■ Não force a remoção da chapa de conectores. Isso pode resultar em danos nos
cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e
podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema
robótico.

CUIDADO

■ Ao instalar a chapa do usuário, tenha cuidado para não prender os cabos ou forçálos a dobrar para empurrar para dentro da tampa.
Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão
e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos e podem resultar em
choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema robótico.
Ao rotear os cabos, observe a localização dos mesmos ao remover a chapa do
usuário. Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

Chapa do
usuário
2-M36
(Parafusos Allen)
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4. Unidade de cabos
4.1 Substituição da unidade de cabos
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de energia. NÃO o conecte
diretamente à fonte de energia da fábrica. Para desligar a energia do sistema
robótico, desconecte o plugue de alimentação da fonte de energia. Executar
qualquer trabalho enquanto o cabo de energia de CA está conectado a uma fonte
de energia da fábrica é extremamente perigoso e pode resultar em choque
elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
ATENÇÃO

■ Tenha cuidado para não deixar entrar quaisquer substâncias estranhas no
manipulador, conectores e pinos durante a manutenção. Desligue a energia
quando existirem quaisquer substâncias estranhas no sistema robótico, pois isso
é extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento do sistema robótico.
■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força
desnecessária nos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não
dobre ou puxe os cabos aplicando força excessiva). Tensão desnecessária nos
cabos pode resultar em danos nos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos.
Estes são extremamente perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou
funcionamento incorreto do sistema robótico.
■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na
montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para
dentro da tampa. Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos nos
cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Cabos danificados, desconexões, ou
falhas de contato são extremamente perigosos e isso pode resultar em choque
elétrico e/ou funcionamento incorreto no sistema robótico.
Ao rotear os cabos, observe a localização após remover a tampa. Certifique-se
de colocar os cabos de volta em seus locais originais.

CUIDADO
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■ Ao desconectar os conectores durante a substituição da unidade de cabos,
certifique-se de reconectá-los em suas posições apropriadas.
A conexão incorreta do conector pode resultar em funcionamento anormal do
sistema do robótico.
Para detalhes sobre as conexões, consulte Manutenção 4.2 Atribuições dos pinos
dos conectores.
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■ Use álcool e adesivo com cuidado seguindo as respectivas instruções e também
as instruções abaixo. Do contrário, isso pode causar um incêndio e/ou problemas
de segurança.
- Nunca coloque álcool ou adesivo próximo de fogo.
- Ao usar álcool ou adesivo ventile bem a sala.
- Use equipamento de proteção, incluindo uma máscara, óculos de proteção e
luvas resistentes a óleo.
- Se álcool ou adesivo entrar em contato com sua pele, lave completamente a
áre7a com água e sabão.
- Se álcool ou adesivo entrar em seus olhos ou boca, enxágue os olhos ou lave
a boca completamente com água limpa e então procure imediatamente um
médico.
CUIDADO

Peças de
manutenção

■ Use equipamento de proteção, incluindo uma máscara, óculos de proteção e
luvas resistentes a óleo durante o engraxamento. Se a graxa entrar em seus
olhos, boca ou pele, siga as instruções abaixo.
Se a graxa entrar em seus olhos: Lave-os completamente com água limpa e
então consulte um médico imediatamente.
Se a graxa entrar em sua boca: Se engolir, não provoque vômito. Consulte
um médico imediatamente.
Se a graxa apenas entrar em contato com sua boca, lave-a profundamente
com água.
Se a graxa entrar em contato com sua pele: Lave completamente a área com
água e sabão.
Nome

Quantidade

para C4-A601**
Unidade de para C4-A901**
cabos
para C4-A601**-UL
para C4-A901**-UL

1
1
1
1

Unidade de cabos do relé da bateria

1

Chave hexagonal (largura entre as
faces planas: 2,5 mm)
Chave hexagonal (largura entre as
faces planas: 3 mm)
Chave hexagonal (largura entre as
faces planas: 5 mm)
Ferramentas
Alicate de bico longo
Alicate
Chave de fenda Philips
Escova
Dinamômetro
Chave de torque

Nota

2149411
2155583
2182507
2182508
1653173 (Reutilizável, veja a “Nota”
abaixo)

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

1

Para o conector D-Sub

1
Para remover o conector de ar
1
1
1
Para aplicar graxa
1
Para tensão da correia
1
Quantidade
Álcool
apropriada
Material
AB100
9
Prendedor
AB150
11
de fios
AB250
2
Nota: A unidade de cabos do relé da bateria é reutilizável. Se a presilha do cabo ou do conector quebrar durante
a substituição da unidade de cabos e da bateria, substitua a unidade de cabos. Para detalhes sobre a
substituição, consulte a etapa de Remoção (10) e a etapa de Instalação (55) em Manutenção 4. Unidade
de cabos.
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Remoção: Unidade de cabos
1.

Mova o manipulador para a posição de origem (posição do pulso 0).

2.

Desligue a energia do controlador.

3.

Remova as seguintes tampas e chapas.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
Tampa lateral do Braço 4 (ambos os lados)
Tampa do cabeçote do Braço 3
Tampa lateral do Braço 2 (ambos os lados)
Tampa superior do Braço 1

Chapa do usuário
Tampa inferior do Braço 3
Tampa lateral do Braço 1 (ambos os lados)
Chapa de conectores

Ao remover a chapa do usuário e a chapa de conectores, remova simultaneamente as seguintes peças.
Conector D-Sub de 9 pinos
Conector D-Sub de 15 pinos
Tubo de ar  4
4.

Desconecte os conectores localizados dentro da base.
Conectores:
X010, X020, X030, X040, X050, X060,
LED, BR010, BR011, BR020, BR030,
BR040, BR050, BR060, BT1,
X11, X12, X13, X14, X15, X16, XGND,
GS01,GS02

5.

Remova o conector conectado na placa de controle 1.
Conector: GS01
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6.

Remova a placa de controle 1 localizada dentro do Braço 1.
Parafusos Philips: 3-M38

7.

Parafusos Philips: 3-M38
Conectores: 2 conectores para as baterias, BT-CN1, BT-CN2

8.

Remova a placa da bateria.
Parafusos Allen: 2-M38

9.

Remova a unidade da bateria.
Parafusos Allen: 2-M48

A unidade da bateria e o cabo do relé da bateria serão utilizados
novamente.
Tenha cuidado para não perdê-los.
Se estiver substituindo o cabo do relé da bateria, siga a etapa (10).
10. Se estiver substituindo o cabo do relé da bateria:
Remova os conectores conectados na bateria.
Conectores: 2 conectores para as baterias, BT

A unidade da bateria será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.
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11. Corte os prendedores de fios que unem os cabos dentro do Braço 3.

12. Remova os conectores localizados dentro do Braço 3.
Conectores:
X71, X72*, X041, X051, X061*,
LED, BR041, BR051, BR061*,
BT4, BT51, BT61*, X141, X151, X161*, XGND,
GS02
*: Os conectores X72, X061, BR061, BT61 e X161 podem não
existir.
13. Remova a chapa de fixação de cabos (com os fios terra) do Braço 4.
Parafusos Allen: 2-M48
A chapa de fixação de cabos do Braço 4 será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.

14. Remova os conectores localizados dentro do Braço 4.
Conectores:
X052, X152, BT52, BR052,
X062, X162, BT62, BR062
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15. Remova a unidade do motor e a correia da Articulação 5 do Braço 4.
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)

16. Remova a unidade do motor e a correia da Articulação 6 do Braço 4.
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)

17. Corte as seguintes cintas da chapa de fixação de cabos do Braço 4.
Cinta do cabo
Cinta espiral de fixação da chapa
18. Remova as seguintes peças do Braço 3.
Chapa de fixação de cabos do Braço 3 (círculo)
Parafusos Allen: 2-M48
Parafusos de fixação do fio terra (triângulo)
Parafusos Allen: 2-M48
Placa de controle 2 (quadrado)
Parafuso Allen: 1-M410
Parafuso Allen: 1-M38
19. Corte os prendedores de fios da chapa de fixação de cabos do Braço 3.
Cinta do cabo
Cinta de fixação em espiral
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20. Puxe para fora os quatro tubos de ar e o fio terra do Braço 3.
(Veja a seta na foto indicando a direção da remoção).
A chapa de fixação de cabos do Braço 3 será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.

21. Remova os seguintes cabos e a mola de pequeno diâmetro do Braço
4. (Veja a seta na foto indicando a direção da remoção).
Cabo do motor e cabo do freio da Articulação 5
Cabo do motor e cabo do freio da Articulação 6
Cabo para o fio instalado para uso do cliente
Conector:
X051, X061*, X151, X161*, XGND,
BR051, BR061*, BT51, BT61*
*: Os conectores X061, X161, BR061 e BT61 podem não existir.
Ao remover os cabos, manuseie cuidadosamente os cabos e conectores para não danificá-los.
Remova os cabos por ordem de tamanho do conector, do menor para o maior.
22. Remova a unidade de cabos do Braço 3 através do Braço 2.
(Veja a seta na foto indicando a direção da remoção).
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23. Desconecte os conectores do motor da Articulação 3 e remova o motor.
Conectores: X031, X131, BT3, BR031, D
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)
Os Braços 3, 4, 5 e 6 inclinam quando o motor é removido. Remova
o motor depois de empurrar o Braço para o batente.
O conector D será utilizado novamente. Tenha cuidado para não
perdê-lo.

24. Corte o prendedor de fios do Braço 2.
25. Remova os dois fios terra.
Parafusos Allen: 2-M48

26. Remova a chapa de fixação de cabos do Braço 2.
Parafusos Allen: 2-M48
Não é necessário remover completamente os parafusos de fixação.
Os parafusos remanescentes no Braço 2 facilitam a montagem da
unidade de cabos.
Puxe para fora os cabos do Braço 1.
27. Corte o prendedor de fios do Braço 1.
28. Remova os dois fios terra.
Parafusos Allen: 2-M48

29. Desconecte os conectores do motor da Articulação 2 e remova o motor.
Conectores: X021, X121, BT2, BR021, D
Parafusos Allen: 3-M415 (com arruela plana)
Os Braços 3, 4, 5 e 6 inclinam quando o motor é removido.
Remova o motor depois de empurrar o Braço para o batente.
O conector D será utilizado novamente. Não o perca.
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30. Remova a chapa de fixação de cabos do Braço 1.
Parafuso Allen: M48, M620
31. Corte o prendedor de fios da chapa de fixação de cabos do Braço 1.
A chapa de fixação de cabos do Braço 1 será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.

M4

M6

32. Tenha cuidado para não perdê-la.
Chapa de fixação de cabos da base
Parafusos Allen: 2-M48
Fio terra
Parafuso Allen: 4-M48

33. Corte o prendedor de fios da chapa de fixação de cabos da base.
A chapa de fixação de cabos da base será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.

34. Puxe para fora os cabos do Braço 2 e da base através do Braço 1.
(Veja a seta na foto indicando a direção da remoção).

35. Remova os cabos da chapa de fixação de cabos do Braço 2.
A chapa de fixação de cabos do Braço 2 será utilizada novamente.
Tenha cuidado para não perdê-la.
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Instalação: Unidade de cabos
1. Verifique se a unidade de cabos contém as seguintes peças.
Lâmina de silicone: 30 mm  150 mm
Lâmina de silicone: 15 mm  50 mm
Tubo marcador
Prendedor de fios: AB100, AB150, AB200

Lâmina de silicone
30 mm  150 mm

Lâmina de silicone
15 mm  50 mm
Tubo marcador

2. Separe a unidade de cabos.
Conectores:
X051, X061, X151, X161, XGND, BR051, BR061,
BT51, BT61, X71, X72, SW1
Esta operação não é necessária se a unidade de cabos for separada
desde o início.
3. Corte o tubo marcador nos seguintes comprimentos.
68 mm  2 (para prender o prendedor de fios J1)
65 mm (para prender o prendedor de fios J2)
21 mm  2 (para prender o prendedor de fios J3)
46 mm (para prender o prendedor de fios J4)

23 mm  2 (para prender o prendedor de fios J2)
57 mm  2 (para prender o prendedor de fios J3)

4. Aplique graxa no interior da mola protetora de cabo.
C4-A601**:
C4-A901**:
Graxa: Krytox 18 g
Graxa: Krytox 19 g
Mola: ø17,5 (Comprimento: 130 mm): 3 g
Mola: ø17,5 (Comprimento: 280 mm): 4 g
ø25 (Comprimento: 130 mm): 5 g  2
ø25 (Comprimento: 130 mm): 5 g  2
ø29 (Comprimento: 130 mm): 5 g
ø29 (Comprimento: 130 mm): 5 g
5. Prenda a chapa de fixação de cabos do Braço 2 e a unidade de cabos.

NOTA



Chapa e mola:

Prendedor de fios AB100

Unidade de cabos e chapa:
marcador de 65 mm

Prendedor de fios AB150, tubo

Precauções para fixação da unidade de cabos na chapa:
Passe o tubo marcador e o prendedor de fios através do furo da
chapa como é mostrado na foto à direita.

Ao instalar a unidade de cabos, coloque a chapa, o tubo de ar e
os cabos como é mostrado na foto à direita (exemplo) e então
prenda a chapa e a unidade de cabos com um prendedor de fios.
C4 Rev.20
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Tubo de ar
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6. Insira a unidade de cabos com a mola protetora de cabo (ø 17,5)
através do Braço 4.

7. Amarre a extremidade da mola na chapa de fixação de cabos do Braço
4 com um prendedor de fios.
Prendedor de fios: AB100  1
Número de voltas da mola a serem presas: 3 voltas

8. Insira a unidade de cabos com a mola protetora de cabo (ø 29) através
do Braço 1 até o lado da base.
Conectores a serem passados até a base:
X12, X020, X030, X13, X040, X050, X060,
X14, X15, X16, XGND, BR011, BR010, BT1,
BR020, BR030, BR040, BR050, BR060,
LED, SW1, GS01, GS02

9. Puxe os cabos amarrados através do Braço 2.
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10. Passe a unidade de cabos até o Braço 3.

11. Prenda a chapa de fixação de cabos do Braço 2 no Braço 2.
Parafuso Allen: 2-M48

12. Prenda a mola protetora de cabo (ø25, 130mm) do Braço 2 na chapa
de fixação de cabos do Braço 3.
Prendedor de fios: AB100
Número de voltas da mola a serem presas: 3 voltas
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13. Una temporariamente dois cabos.
Prendedor de fios: AB150  2
Tubo marcador: 57 mm  2

Una temporariamente os cabos para que a posição deles possa ser
ajustada posteriormente.

NOTA



Precauções para fixação da unidade de cabos na chapa:
Passe o tubo marcador e o prendedor de fios através do furo da
chapa como é mostrado na foto à direita.

Ao instalar a unidade de cabos, coloque a chapa, o tubo de ar e os
cabos como é mostrado na foto à direita (exemplo) e então prenda a
chapa e a unidade de cabos com um prendedor de fios.

Cabo
Tubo de ar
Chapa

14. Prenda a mola protetora de cabo (ø17.5) na chapa de fixação de cabos
do Braço 3.
Prendedor de fios: AB100
Número de voltas da mola a serem presas: 3 voltas
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15. Passe os quatro tubos de ar e o fio terra da unidade de cabos através
da mola protetora de cabo (ø 17,5) e puxe-os para fora do Braço 4.

Passe os tubos de ar pelo espaço no lado de cima da mola.

16. Amarre a extremidade da mola na chapa de fixação com um
prendedor de fios. (a)
Una temporariamente os cabos à chapa de fixação de cabos do Braço
4. (b)
Prendedor de fios:
Lâmina de silicone:

NOTA



AB150
15 mm  50 mm

(b)

(a)

Precauções para a fixação da unidade de cabos na chapa
Coloque a lâmina de silicone sobre a chapa como é mostrado
na foto à direita (exemplo). Prenda o prendedor de fios no
centro da lâmina de silicone.
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17. Prenda temporariamente a chapa de fixação de cabos do Braço 4 no
Braço 4.
Parafuso Allen:

2-M410

18. Una temporariamente os cabos provenientes do Braço 4.
Prendedor de fios:
Tubo marcador:

AB150
46 mm

Precauções para a fixação da unidade de cabos na chapa:
Passe o tubo marcador e o prendedor de fios através do furo da
NOTA
chapa como é mostrado na foto à direita.



Ao instalar a unidade de cabos, coloque a chapa, o tubo de ar e
os cabos como é mostrado na foto à direita (exemplo) e então
prenda a chapa e a unidade de cabos com um prendedor de fios.

Chapa
Tubo de ar
Cabos
s

19. Desconecte o conector D-sub para a instalação da chapa do usuário.
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20. Instale o conector D-sub na chapa do usuário.

21. Prenda temporariamente a chapa de fixação de cabos do Braço 3 no
Braço 3.
Parafuso Allen: 2-M48

22. Ajuste o comprimento de cada cabo e tubo de ar dentro do Braço 3.
Comprimento do cabo passado através do Braço 4:
Da chapa de fixação de cabos do Braço 3 até cada conector:
60 mm
Conector: X151, X161*, XGND, X051, X061*, BR051, BR061*,
BT51, BT61*, X71, X72*
*: Os conectores X161, X061, BR061, BT61 e X72 podem não
existir.

60 mm

50 mm

Comprimento do cabo passado através do Braço 3:
Da chapa de fixação de cabos do Braço 3 até cada conector:
50 mm
Conector: X141, X151, X161*, XGND, X041, X051, X061*,
BR041, BR051, BR061*, LED, BT4 (BT51, BT61*),
X71, X72*
*: Os conectores X161, X061, BR061, BT61 e X72 podem não
existir.
30 mm

Comprimento do tubo de ar:
Do Braço 3 até o tubo de ar: 30 mm
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110 mm

Comprimento do fio terra:
Da chapa de fixação de cabos do Braço 3
até o terminal terra 110 mm

100 mm

Comprimento do cabo da placa de controle 2 passado através do
Braço 3:
Do Braço 3 até o conector da placa de controle 2: 100 mm
Conector: GS02

23. Prenda os cabos presos temporariamente com um prendedor de fios.

24. Instale os fios terra nos parafusos de fixação da chapa de fixação de
cabos do Braço 4 e aperte os parafusos presos temporariamente.
Ajuste a orientação dos terminais como mostra a foto.
Círculo (à direita): Terminal terra, terminal terra do fio do usuário
Círculo (à esquerda): Terminal terra X052/X062,
Terminal terra X152/X162
25. Prenda os cabos presos temporariamente na chapa de fixação de
cabos do Braço 3.
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26. Instale o conector D-sub na chapa do usuário.

Tenha cuidado com a direção da chapa do usuário.

27. Instale os tubos de ar nos encaixes da chapa do usuário.

Comprimento da projeção do tubo de ar: 45 mm

45 mm

28. Instale a chapa do usuário no Braço 4.
Parafuso Allen: 2-M36
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29. Prenda temporariamente a unidade do motor da Articulação 5 no
Braço 4 e coloque a correia dentada da Articulação 5 nas polias.
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)

30. Prenda temporariamente a unidade do motor da Articulação 6 no
Braço 4 e coloque a correia dentada da Articulação 5 nas polias.
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)

31. Conecte os conectores do motor da Articulação 5 e da Articulação 6.
Conectores:
X052, X062, X152, X162, BR052, BR062, BT52, BT62

32. Insira os conectores conectados no Braço 4.

33. Conecte os conectores localizados dentro do Braço 3.
Parafusos Allen: 2-M48
Conectores:
X71, X72*, X041, X051, X061*, LED, BR041, BR051,
BR061*, BT4, BT51, BT61*, X141, X151, X161*, XGND
*: Os conectores X72, X061, BR061, BT61 e X161 podem não
existir.
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34. Prenda a placa de controle 2 no Braço 3 e conecte os conectores.
Placa de controle 2
Parafuso Allen: 1-M410
Parafuso Allen: 1-M38
Conector: GS02

M4

M3

35. Prenda os fios terra.
Instale os seguintes terminais terra nas peças marcadas com círculos
e prenda junto com a chapa de fixação de cabos do Braço 3. Em
seguida, aperte os parafusos presos temporariamente.
Círculo (à direita): Terminais terra X71/X72 (J3)
Terminais terra X71/X72 (J4)
Círculo (à esquerda): Terminal terra X061*, terminal terra X041
*: Use o terminal terra X051 se o X061 não existir.
Instale os seguintes terminais terra nas peças marcadas com
triângulos.
Parafuso Allen: 2-M48
Triângulo (à direita): Terminal terra X141
Triângulo (à esquerda): Terminal do fio terra
Ajuste a orientação dos terminais como mostra a foto à direita.
36. Junte os cabos presos temporariamente na chapa de fixação de cabos
do Braço 3 e prenda-os.
Una os cabos do Braço 3 e os conectores com um prendedor de fios.
Prendedor de fios: AB200 (2 prendedores)

37. Prenda a mola protetora de cabo (ø25 Comprimento: 130 mm) no
Braço 2.
Prendedor de fios: AB100 (2 prendedores)
38. Prenda temporariamente os cabos no prendedor de cabo.
Prendedor de fios: AB150
Tubo marcador: 21 mm (2 tubos)

Tubo marcador
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39. Empurre os cabos na direção da seta na foto à direita e prenda os
cabos presos temporariamente pelo prendedor de fios.
Profundidade: 10 mm

40. Prenda temporariamente a unidade do motor da Articulação 3 no
Braço 2 e coloque a correia dentada da Articulação 3 nas polias.
Parafusos Allen: 2-M415 (com arruela plana)

Passe os cabos para o lado esquerdo do lado traseiro do motor como
é mostrado na foto.

Motor (traseira)

41. Conecte os conectores do motor da Articulação 3 e insira-os no
Braço 2.
Conectores: X031, X131, BR031, BT3
42. Prenda dois fios terra no Braço 2.
Parafusos Allen: 2-M48
Círculo (à direita): Terminal terra X031, terminal terra X131
Círculo (à esquerda): Terminal do fio terra
43. Prenda a mola protetora de cabo (ø 25 Comprimento: 130 mm) no
Braço 1.
Prendedor de fios: AB100 (2 prendedores)
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44. Prenda temporariamente os cabos no prendedor de cabo.
Prendedor de fios: AB150
Tubo marcador: 23 mm (2 tubos)

Tubo marcador

45. Empurre os cabos na direção da seta na foto à direita e prenda os
cabos presos temporariamente pelo prendedor de fios.
Profundidade: 6 mm

46. Prenda a mola protetora de cabo (ø25, 130 mm) na chapa de fixação
de cabos do Braço 1.
Prendedor de fios: AB100 (2 prendedores)
Número de voltas da mola a serem presas: 3 voltas

47. Prenda temporariamente os cabos na chapa de fixação de cabos do
Braço 1.
Prendedor de fios: AB150 (2 prendedores)
Tubo marcador: 68 mm (2 tubos)

Posicione as cabeças dos prendedores de fios na lateral dos cabos
como mostra a foto à direita.
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48. Prenda a chapa de fixação de cabos do Braço 1 no Braço 1.
Parafuso Allen: M48, M620
Torque de aperto do M6: 17,6 N·m (180 kgf·m)

M4

M6

49. Prenda os cabos presos temporariamente pelo prendedor de fios.

NOTA



Precauções para fixação da unidade de cabos na chapa:
Para o lado superior, passe o tubo marcador e o prendedor de
fios pelo furo da chapa e envolva no recorte. Para o lado
inferior, passe o outro tubo marcador e o prendedor de fios
através do furo da chapa, como é mostrado na foto à direita.

Ao instalar a unidade de cabos, coloque a chapa, o tubo de ar e
os cabos como é mostrado na foto à direita (exemplo) e então
prenda a chapa e a unidade de cabos com um prendedor de fios.

Cabo
Tubo de ar
Chapa

50. Prenda temporariamente a unidade do motor da Articulação 2 no
Braço 1 e coloque a correia dentada da Articulação 2 nas polias.
Parafusos Allen: 3-M415 (com arruela plana)

51. Conecte os conectores do motor da Articulação 2 e insira-os no
Braço 2.
Conector: X021, X121, BR021, BT2
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52. Prenda os fios terra no Braço 2.
Parafusos Allen: 2-M48
Círculo (à direita): Terminal terra X021, terminal terra X121
Círculo (à esquerda): terminal do fio terra

53. Instale a placa da bateria.
Parafusos Allen: 2-M38

54. Instale o conector na placa da bateria.
Conector: CN3

55. * Se não estiver substituindo o cabo do relé da bateria, vá para a
etapa (56).
Se estiver substituindo o cabo do relé da bateria:
Instale os conectores na unidade da bateria.
Conector: BT (2 conectores)
(Os conectores podem ser instalados em qualquer lado)
56. Instale os conectores na placa da bateria.
Conector: 2 conectores para as baterias, BT-CN1, BT-CN2, CN3
Prendedor de fios: AB100
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57. Instale a placa de controle 1 no Braço 1 e conecte o conector.
Parafusos Philips: 3-M38
Conector: GS01

58. Prenda a mola protetora de cabo (ø29, 130 mm) na chapa de fixação
de cabos da base.
Prendedor de fios: AB100
Número de voltas da mola a serem presas: 3 voltas

59. Envolva a lâmina de silicone ao redor dos cabos como mostra a foto
à direita.
Lâmina de silicone: 30 mm  150 mm

60. Prenda temporariamente os cabos envolvidos com a lâmina de
silicone na chapa de fixação de cabos da base.
Prendedor de fios: AB150 (2 prendedores)

NOTA



Precauções para a fixação da unidade de cabos na chapa
Ao instalar a unidade de cabos, coloque a chapa, o tubo de ar e
os cabos como é mostrado na foto à direita (exemplo) e então
prenda a chapa e a unidade de cabos com um prendedor de fios.

Chapa
Tubo de ar
Cabo
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Prenda os cabos com os prendedores de fios de modo que a
lâmina de silicone se projete 5 mm da chapa de cabos da base.

5 mm

61. Puxe o cabo para fora e ajuste a posição da chapa.
Posição da chapa: 15 mm
Prenda os cabos presos temporariamente pelo prendedor de fios.
15 mm

62. Prenda a chapa de fixação de cabos da base na base.
Parafuso Allen: 2-M48

63. Prenda os fios terra na chapa de fixação de cabos da base.
Prenda o terminal do fio terra na peça circulada superior.
Prenda os outros terminais terra provenientes dos conectores nas
peças circuladas inferiores.
Una dois fios terra e prenda nos três pontos de parafuso.
Parafusos Allen: 4-M48
Ajuste a orientação dos terminais e prenda-os como mostra a foto à
direita.
64. Corte os tubos de ar no mesmo comprimento
(cerca de 70 mm da superfície da extremidade da base).

70 mm

65. Insira os tubos de ar no encaixe para tubos de ar na chapa de conectores.
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66. Conecte os conectores ao cabo M/C.
Conector:
X010, X020, X030, X040, X050, X060,
LED, BR010, BR011, BR020, BR030,
BR040, BR050, BR060,
BT1, X11, X12, X13, X14, X15, X16, XGND,
GS01, GS02
67. Conecte o conector D-sub de 9 pinos e o conector D-sub de 15 pinos à chapa de conectores.
68. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 5 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapa 6 da Instalação
69. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 6 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapa 6 da Instalação
70. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 3 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 7.1 Articulação 3 - Substituição do motor, etapa 6 da Instalação
71. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 2 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.1 Articulação 2 - Substituição do motor, etapa 6 da Instalação
72. Monte as seguintes tampas e chapas.
Tampa do cabeçote do Braço 3
Tampa lateral do Braço 2 (ambos os lados)
Tampa superior do Braço 1

Tampa inferior do Braço 3
Tampa lateral do Braço 1 (ambos os lados)
Chapa de conectores

Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
73. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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4.2.7 Atribuição de pinos dos conectores
4.2.1 Cabo de sinal

C4 Rev.20

125

Manutenção 4. Unidade de cabos

126

C4 Rev.20

Manutenção 4. Unidade de cabos

C4 Rev.20

127

Manutenção 4. Unidade de cabos
* Para especificações sem os conectores X061, BT61, BR061, X161, X72.
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4.2.2 Cabo de energia
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* Para especificações sem os conectores X061, BT61, BR061, X161, X72.
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4.2.3 Cabo do usuário

* Para especificações sem os conectores X061, BT61, BR061, X161, X72.

4.2.4 Cor dos cabos
A tabela a seguir mostra os códigos e cores dos cabos indicados nas atribuições dos pinos.
4.2.1 Cabo de sinal
4.2.2 Cabo de energia
4.2.3 Cabo do usuário
Código
B
W
R
G
Y
BR
L
V
A
O
GL
P
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Cor do cabo
Preto
Branco
Vermelho
Verde
Amarelo
Marrom
Azul
Violeta
Azul-celeste
Laranja
Cinza
Pink
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5. Articulação 1
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de energia. NÃO o conecte
diretamente à fonte de energia da fábrica. Para desligar a energia do sistema
robótico, desconecte o plugue de alimentação da fonte de energia. Executar
qualquer trabalho enquanto o cabo de energia de CA está conectado a uma fonte
de energia da fábrica é extremamente perigoso e pode resultar em choque
elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante os
procedimentos de substituição. O choque pode encurtar a vida dos motores e do
codificador e/ou danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados
novamente.
Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução,
correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente
porque existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor
e sua origem correspondente no controlador.
Após substituir as peças, é necessário compatibilizar estas origens.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e siga as etapas para executar a calibração.

Motor da
Articulação 1
Unidade de engrenagens de
redução da Articulação 1
Correia dentada da Articulação 1
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5.1 Articulação 1 - Substituição do motor
Nome
Peças de
manutenção

Quantidade

Nota

1

2150748

1

Para parafusos Allen M5

1

Para parafusos Allen M4

1

Para parafusos Allen M5

Chave de fenda Philips

1

Para as tampas

Chave de torque

1

Dinamômetro

1

Servomotor de CA 400 W

Chave
hexagonal
Ferramentas

largura entre as faces
planas: 2,5 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
largura entre as faces
planas: 4 mm

Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Motor da Articulação 1
1. Ligue o controlador.
2. Remova a chapa de conectores.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Desconecte os conectores.
Conector: X11, X010, BT1, BR011
(Segure na presilha para remover).

4. Remova a unidade do motor da Articulação 1 da base.
Parafusos Allen: 3-M420 (com arruela plana)

Para remover o parafuso fixado na traseira da unidade do motor (B),
passe uma chave hexagonal através do furo (A) depois de remover a
tampa.

B

A
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5. Remova a polia 1 e o cubo de acionamento da unidade do motor da
Articulação 1.
Cubo de acionamento e polia:
Parafusos Allen: 2-M56 (com bucha de latão)
Polia e eixo do motor:
Parafusos Allen: 2-M510 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que
prendem o cubo de acionamento e a polia 1. Tenha cuidado para
não perdê-la.
6. Remova o freio eletromagnético da Articulação 1.
Parafuso Allen: 1-M58

7. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 1.
Parafusos Allen: 4-M515
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Instalação: Motor da Articulação 1
Cabo do motor

1. Monte a chapa do motor no motor da Articulação 1.
Parafusos Allen: 4-M515
Torque de aperto: 9,8 N·m (100 kgf·cm)

Furo

Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. (Veja a foto).

Entalhe

2. Instale o freio eletromagnético da Articulação 1 na unidade do motor
da Articulação 1.
Tenha cuidado com a direção do freio eletromagnético.
Alinhe a posição da fiação do freio com o entalhe da chapa do motor.
Fixe a superfície plana do freio eletromagnético no lado do parafuso
de fixação.

Superfície plana

Tenha cuidado para não deixar o cabo preso entre o freio e a chapa
para não cortá-lo.
Prenda o parafuso de fixação pressionando ao mesmo tempo o freio
eletromagnético na chapa do motor.
Parafuso Allen: 1-M58
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)
3. Instale o cubo de acionamento e a polia 1 na unidade do motor da
Articulação 1.
Prenda o cubo de acionamento e a polia 1 alinhando as superfícies de
cada peça.
Parafusos Allen: 2-M56 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)

2-M56

2-M510

Buchas de
latão

Prenda a polia 1 e o eixo do motor.
Deixe 0,5 mm entre o freio eletromagnético e a polia.
Veja a disposição dos parafusos de fixação na foto.
Parafusos Allen: 2-M510 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)
t = 0,5
mm
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4. Coloque a correia dentada da Articulação 1 na polia 2 da Articulação
1 no lado da Articulação 1.

5. Coloque a polia 1 da unidade do motor da Articulação 1 na correia
dentada da Articulação 1 e prenda-a frouxamente na base.
Parafusos Allen: 3-M420 (com arruela plana)
Certifique-se se de que os entalhes da engrenagem da correia dentada
estão completamente encaixados nos da polia.
Ao prender frouxamente a unidade do motor, certifique-se de que
esta possa ser movimentada manualmente e não incline quando
estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito frouxa ou muito
apertada, a correia não terá a tensão adequada.
6. Aplique tensão adequada na unidade do motor da Articulação 1 e prenda-a.
Passe uma corda ou fio adequado (trava de isolamento) no furo da chapa do motor. Puxe a corda usando um
dinamômetro ou ferramenta similar para aplicar a tensão especificada.
Tensão da correia dentada da Articulação 1: 78,4 N  9,8 N (8 kgf  1 kgf)
Aplique tensão adequada na unidade do motor da Articulação
1 e prenda-a.
Parafuso Allen: 3-M420 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
7. Conecte os seguintes conectores.
Conectores: X11, X010, BT1, BR011
8. Monte a chapa de conectores.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
9. Calibre a Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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5.2 Articulação 1 - Substituição da unidade de engrenagens de redução
Os formatos e procedimentos de substituição das unidades de engrenagens de redução variam, dependendo do
tipo de especificação. As unidades de engrenagens de redução têm os seguintes dois tipos de especificação que
diferem, dependendo do momento da remessa.
Antes de efetuar manutenção, confirme o tipo de especificação da unidade de engrenagens de redução.
Tipo de especificação (1)

Tipo de especificação (2)

Uma unidade de engrenagens de redução consiste nas seguintes peças e acessórios. Ao substituir a unidades de
engrenagens de redução, certifique-se de substituir todas essas peças e acessórios em conjunto.
Unidade de engrenagens de redução: Gerador de onda, flexspline, chaveta circular
Acessório: Espaçador, anel de aperto (somente para o tipo de especificação 1)

Para detalhes, consulte Manutenção: 17. Lista de peças de manutenção.
É recomendado substituir o O-ring ao substituir a unidade de engrenagens de redução.

Nome

Unidade de engrenagens de redução da
Articulação 1
manutenção
O-ring da Articulação 1
largura entre as faces
planas: 2,5 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 3 mm
largura entre as faces
planas: 5 mm
Ferramentas
Chave de fenda Philips
Chave de torque
Espátula
Dinamômetro
Pano de limpeza
Peças de
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Quantidade

Nota

1

1687022

1

1480857

1

Para parafusos Allen M5

1

Para parafusos Allen M4

1

Para parafusos Allen M6

1
1
1

Para as tampas

1
2

Para engraxar
Para ajuste da tensão da correia
Para limpar a graxa

C4 Rev.20

Manutenção 5. Articulação 1

Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 1
1. Desligue o controlador.
2. Vire o manipulador para o lado.

CUIDADO

■ Ao virar o manipulador para o lado, deve haver duas ou mais pessoas para
trabalhar nele para que pelo menos uma delas possa apoiar o braço enquanto as
outras estão removendo os parafusos. Remover os parafusos sem apoiar o braço
pode resultar na queda do braço, ferimento corporal e/ou mau funcionamento do
sistema robótico.

3. Remova a chapa de conectores e a tampa inferior da base.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
4. Afrouxe os parafusos de fixação da unidade do motor da
Articulação 1 e remova a correia dentada da Articulação 1.
Parafuso Allen: 3-M420

5. Remova a polia 2.
Parafuso Allen: 2-M510 (com bucha de latão)

6. Remova o flange.
Parafuso Allen: 4-M415
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Se for difícil remover o flange, insira os parafusos em duas
posições como é mostrado na foto e então aperte-os
uniformemente para remover o flange.
Use os parafusos dedicados para prender o flange.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.

7. Remova o O-ring.

O-ring

8. Remova a unidade do gerador de onda da unidade de
engrenagens de redução.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.

Se for difícil remover a unidade do gerador de onda, instale a
polia 2 removida no eixo e puxe as peças ao mesmo tempo.

9. Remova o gerador de onda do eixo.
Parafusos Allen: 2-M56 (com bucha de latão)
Neste ponto, remova primeiro o mancal. O mancal será utilizado
novamente. Tenha cuidado para não perdê-lo.
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação. Tenha
cuidado para não perdê-la.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.
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10. Remova a chaveta circular da base.
Parafuso Allen: 16-M420

Insira os parafusos em duas posições da chaveta circular como
mostra a foto. Aperte-os uniformemente e remova a chaveta
circular.

11. Remova o flexspline da base.
Parafuso Allen: 6-M615

12. Remova a placa de fricção (EKagrip) localizada entre a
superfície de instalação do flexspline e o flexspline.
Esta etapa não é necessária para o manipulador com o número
de série C40E004191 ou posterior, uma vez que a placa de
fricção (EKagrip) não vem inclusa na peça.

13. Limpe a graxa usando um pano ou material similar se ela estiver aderida à base.
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 1
1. Desembale o pacote da unidade de engrenagens de redução e verifique se ele contém as peças abaixo.
Tipo de especificação (1)

Tipo de especificação (2)

2. Coloque a placa de fricção (EKagrip) sobre a borda do eixo
fazendo coincidir os furos dos parafusos.
Esta etapa não é necessária para o tipo de especificação (2), uma
vez que a placa de fricção (EKagrip) não vem inclusa na peça.

3. Aplique graxa por todo o flanco dentado do flexspline.
Graxa: SK-1
Quantidade de graxa: suficiente para preencher as ranhuras
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4. Instale o flexspline na borda do eixo.
Insira o espaçador entre os parafusos e a peça.
Parafuso Allen: 6-M615
Torque de aperto: 17,6 N·m (180 kgf·m)
Instale o flexspline de modo a coincidir os furos de escapamento
de ar do flexspline com os do espaçador.
Flexspline

Espaçador

5. Aplique graxa por todo o flanco dentado da chaveta circular.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: suficiente para preencher as ranhuras

6. Instale a chaveta circular.
Parafuso Allen: 16-M420
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)

7. Aplique graxa no interior do flexspline.
Graxa: SK-1A
Volume de graxa: 40 g
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8. Aplique graxa no mancal do gerador de onda.
Graxa: SK-1A

9. Instale o gerador de onda no eixo.
Parafusos Allen: 2-M56
(com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·m)
Ao instalar a peça, pressione o gerador de onda até o fim e
prenda o parafuso de fixação na face com recorte em D do eixo.
Insira a bucha de latão na extremidade do outro parafuso de
fixação.
10. Instale o mancal.
11. Instale a unidade do gerador de onda montada na unidade de
engrenagens de redução.

12. Coloque o O-ring no entalhe do flange.
Monte cuidadosamente as peças para evitar danificar o O-ring.
(Do contrário a graxa pode vazar).
O-ring

Entalhe do O-ring

O-ring
Flange
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13. Instale o flange na base.
Parafuso Allen: 4-M415
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
Insira cuidadosamente o eixo no flange para evitar danificar a
vedação.

14. Instale a polia 2.
Parafusos Allen: 2-M510
(com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·m)
Alinhe a extremidade do eixo com a lateral da polia.
15. Prenda frouxamente a unidade do motor da Articulação 1.
Certifique-se de que a unidade do motor pode ser movida com a mão e que ela não inclina quando puxada.
Se a unidade for presa muito frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
16. Monte a unidade do motor da Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 5.1 Motor da Articulação 1, etapa de Instalação (6).
17. Monte a chapa de conectores e a tampa inferior da base.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
18. Calibre a Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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5.3 Articulação 1 - Substituição da correia dentada
Nome
Peça de
manutenção

Ferramentas

Correia
dentada

Quantidade

Nota

Articulação 1 C4-A601**

1

1520394

Articulação 1 C4-A901**

1

1593695

1

Para parafusos Allen M4

1
1

Para ajuste da tensão da correia

Chave hexagonal (largura entre as faces
planas: 3 mm)
Chave de torque
Dinamômetro

Remoção: Correia dentada da Articulação 1
1. Remova a unidade do motor da Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 5.1 Motor da Articulação 1, etapa de Remoção (1) a (4).
2. Remova a correia dentada da Articulação 1.
O processo de trabalho é comum entre o C4-A601** e o C4A901**

Instalação: Correia dentada da Articulação 1
1. Coloque a correia dentada da Articulação 1 ao redor da polia da Articulação 1 localizada no fundo na foto.
2. Monte a unidade do motor da Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 5.1 Motor da Articulação 1, etapa de Instalação (5) a (9).
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5.4 Articulação 1 - Substituição do freio eletromagnético
Nome
Peças de
manutenção

Quantidade

Freio eletromagnético da Articulação 1

1

1605914

Diodo dissipador de ruído

1

2167709

1

Para parafuso Allen M5

1

Para parafusos Allen M4

1
1

Para ajuste da tensão da correia

largura entre as faces

Ferramentas

Nota

Chave
hexagonal

planas: 2,5 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm

Chave de torque
Dinamômetro

Remoção: Freio eletromagnético da Articulação 1
1. Remova o freio eletromagnético da Articulação 1 da unidade do motor da Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 5.1 Motor da Articulação 1, etapa de Remoção (1) a (6).
2. Remova o seguinte conector.
Conector: D (para o diodo dissipador de ruído)

Instalação: Freio eletromagnético da Articulação 1
1. Instale o seguinte conector no conector do freio eletromagnético.
Conector: D (para o diodo dissipador de ruído)

2. Monte a unidade do motor da Articulação 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 5.1 Motor da Articulação 1, etapa de Instalação (2) a (9).
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6. Articulação 2
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do
motor com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias
lesões corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também
pode resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante a
substituição. Isso pode encurtar a vida dos motores e do codificador e/ou
danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados
novamente.
Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução,
correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente
porque existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor
e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 2

Correia dentada da
Articulação 2
Freio eletromagnético
da Articulação 2
Motor da
Articulação 2
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6.1 Articulação 2 - Substituição do motor
Nome
Peças de
manutenção

Servomotor de CA 400 W
Lâmina de radiação
largura entre as faces
planas: 2,5 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 3 mm
largura entre as faces
Ferramentas
planas: 4 mm
Chave de fenda Philips

Quantidade

Nota

1
1

2150748
1549699

1

Para parafuso Allen M5

1

Para parafusos Allen M4

1

Para parafusos Allen M5

1

Para as tampas

Chave de torque

1

Pano
Dinamômetro

1
1

Para pressionar os braços
Para tensão da correia

O freio é montado na Articulação # 2 para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a energia
do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. No entanto, o freio não funciona durante a
substituição.
Para substituir o motor da Articulação 2, incline o Braço 2 e pressione-o contra o Braço 1. (Veja a etapa (3))
Ao pressionar o braço, coloque um pano ou material similar entre os braços para evitar o contato entre eles.
Isto também protege as superfícies e revestimentos dos braços.
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Remoção: Motor da Articulação 2
1. Remova tampa superior e a tampa lateral do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
2. Ligue a energia do controlador.
3. Incline o Braço 2.
Coloque um pano entre o Braço 1 e o Braço 2 para que os dois
braços não toquem um no outro.

Incline o Braço 2
Proteja os braços
com um pano

4. Desligue a energia do controlador.
5. Desconecte os seguintes conectores.
Conector: X121, X021, X62, BR021
(Segure na presilha para remover).

6. Incline o Braço 2 e remova a unidade do motor da Articulação
2 e a correia do Braço 1.
Se os parafusos forem removidos sem inclinar o Braço 2, a
correia se soltará e o Braço 2 cairá. Não deixe de inclinar o
Braço.
Parafuso Allen: 3-M4×18 (com arruela plana)
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7. Remova a polia da Articulação 2 e o cubo de acionamento do
eixo do motor da unidade do motor da Articulação 2.
Cubo de acionamento e polia
Parafusos Allen: 2-M5× 6 (com bucha de latão)
Polia e eixo do motor
Parafusos Allen: 2-M5× 10 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que prendem o cubo de acionamento e a polia.
Tenha cuidado para não perdê-la.
8. Remova o freio eletromagnético da Articulação 2.
Parafuso Allen: 1-M5×8

9. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 2.
Parafusos Allen: 4-M5×15
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Instalação: Motor da Articulação 2
1. Instale a chapa do motor no motor da Articulação 2.

Recorte

Parafusos Allen: 4-M5×15
Torque de aperto: 9,8 N·m (100 kgf·cm)
Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. (Veja a foto).
Cabo do motor

2. Monte o freio eletromagnético da Articulação 2 na unidade do
motor da Articulação 2.
Alinhe a posição do fio do freio com o entalhe da chapa do motor.
Em seguida, posicione a superfície plana do freio no lado do
parafuso de fixação e prenda o freio. Tenha cuidado para não
deixar o fio do freio preso entre o freio e a chapa do motor para
não cortá-lo.
Pressione o freio contra a chapa do motor e aperte o parafuso de
fixação.

Superfície plana

Parafuso Allen: 1-M5×8
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)

3. Monte o cubo de acionamento e a polia 1 na unidade do motor da
Articulação 2.

2-M56

Junte as bordas do cubo do freio e da polia 1 e prenda-os.
Parafusos Allen: 2-M5× 6 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)

Buchas de latão

2-M510

Encaixe a polia 1 e o eixo do motor.
Deixe 0,5 mm para o freio eletromagnético.
Parafuso Allen: 2-M5× 10 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·cm)
Prenda as peças de modo que a extremidade do eixo do motor e a
superfície da polia fiquem niveladas.

t = 0,5 mm

Veja as posições dos parafusos de fixação na foto.

154

C4 Rev.20

Manutenção 6. Articulação 2
4. Acople a lâmina de radiação ao motor da Articulação 2.

Lâmina
de
radiação

5. Coloque a unidade do motor da Articulação 2 no Braço 1.
Coloque a correia dentada ao redor da polia 1 e a polia 2.
Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da polia.
Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se de
que esta possa ser movimentada manualmente e não incline
quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito
frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
6. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 2 e prenda-a.
Instale o parafuso para ajuste da tensão na chapa do motor.
Parafuso: M430 ou maior (comprimento recomendado)
Passe uma corda ou fio adequado (trava de isolamento) no parafuso. Puxe a corda usando um dinamômetro
ou ferramenta similar para aplicar a tensão especificada.
Tensão da correia dentada da Articulação 2 = 78,4 N  9,8 N (8 kgf  1 kgf)
Aplique tensão pressionando contra a superfície “A” na figura e
prenda a unidade do motor.

Polia 2
Correia dentada
A

Parafuso Allen: 3-M4×18 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
Não se esqueça de remover o parafuso de ajuste da tensão.

7. Conecte os seguintes conectores.
Conectores: X121, X021, X62, BR021
8. Monte a tampa superior e a tampa lateral do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
9. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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6.2 Articulação 2 - Substituição da unidade de engrenagens de redução
Uma unidade de engrenagens de redução consiste nas seguintes três peças. Além disso, duas peças adicionais
são incluídas como acessórios. Ao substituir a unidade de engrenagens de redução, substitua todas essas peças
em conjunto.
Unidade de engrenagens de redução: Gerador de onda, flexspline (CRB combinado), chaveta circular
Acessório: O-ring2
Para detalhes, consulte Manutenção: 17. Lista de peças de manutenção.
É recomendado substituir o O-ring (da Articulação 2) ao substituir a unidade de engrenagens de redução.
Nome
Unidade de engrenagens de redução da
Articulação 2
O-ring da Articulação 2
largura entre as faces
planas: 2,5 mm
Chave
hexagonal largura entre as faces
planas: 3 mm
Ferramentas Chave de fenda Philips
Chave de torque
Espátula
Dinamômetro
Pano de limpeza
Peças de
manutenção
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Quantidade

Nota

1

1687023

1

1510528
Para parafusos Allen M3
Para parafuso Allen M5

1
1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1
2

Para as tampas
Para aplicar graxa
Para tensão da correia
Para limpar a graxa
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Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 2
1. Remova as seguintes tampas.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
Tampa superior do Braço 1
Tampa lateral do Braço 1
Tampa lateral do Braço 2
Tampa do cabeçote do Braço 3
Chapa do usuário
Ao remover a chapa do usuário, remova também as seguintes peças.
Conector D-Sub de 9 pinos
4 tubos de ar
2. Remova a correia dentada da Articulação 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.3 Articulação 2 Substituição do motor, etapas de Remoção (1) a (4).

Polia 2

Polia 1

Correia dentada

3. Remova a unidade de cabos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas de remoção (9) a
(26).
4. Puxe os cabos para fora pelo Braço 1.

5. Vire o manipulador lateralmente com a polia do motor virada para baixo

CUIDADO
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■ Ao virar o manipulador lateralmente, deve haver duas ou mais pessoas para
trabalhar nele para que pelo menos uma delas possa apoiar o braço enquanto a
outra remove os parafusos.
Remover os parafusos sem apoiar o braço pode resultar na queda do braço,
ferimento corporal e/ou mau funcionamento do sistema robótico.
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6. Remova a chapa do Braço 1.
Parafuso Allen: 6-M4×12

Chapa do
Braço 1

7. Vire o manipulador para o lado oposto e remova a polia 2.
Parafusos Allen: 2-M5× 10 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.

8. Remova os parafusos que prendem a unidade de engrenagens
de redução.
Parafusos Allen: 16-M4×30
Removendo os parafusos, os Braços 2, 3, 4, 5 e 6 (atuador
da extremidade) podem ser separados.
Pelo menos duas pessoas devem executar o trabalho para
que uma possa apoiar o manipulador enquanto a outra vai
removendo os parafusos.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.
9. Remova o gerador de onda da unidade de engrenagens de
redução.
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Se a unidade do gerador de onda não sair facilmente, encaixe
a polia 2 no eixo como mostra a foto e puxe as peças para
fora.
Remova a arruela ondulada do furo do Braço 2. A arruela
ondulada será utilizada novamente. Tenha cuidado para não
perdê-la.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.
10. Remova o gerador de onda do eixo.
Mancal

Parafusos Allen: 2-M5× 6 (com bucha de latão)
Remova o mancal. O mancal será utilizado novamente.
Tenha cuidado para não perdê-lo.
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.
11. Remova a unidade de engrenagens de redução do Braço 2.
Parafuso Allen: 12-M4×30
Limpe a graxa das peças ao removê-las.

12. Remova o O-ring.
Limpe a graxa das peças ao removê-las.

O-ring

13. Limpe a graxa usando um pano ou material similar se ela estiver aderida ao Braço 1 e 2, etc.
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 2
1. Desembale o pacote da nova unidade de engrenagens de
redução e verifique se ele contém as peças à direita.

Flexspline
+Unidade do rolamento de
roletes transversais
O-ring

Os entalhes dentados da chaveta circular e do flexspline e o
mancal do gerador de onda são pré-engraxados.
Limpe a graxa se ela estiver aderida nas peças de encaixe.

Chaveta circular
Gerador de onda

CUIDADO

■ Não ajuste os parafusos que prendem o flexspline e o rolamento de roletes
transversais. Se os parafusos forem ajustados, isso exigirá a centralização das
peças pelo fabricante da unidade de engrenagens de redução.

2. Encaixe os O-rings nos entalhes em ambas as faces da chaveta
circular.
Certifique-se de que os anéis fiquem completamente
encaixados.

Superfície côncava

Superfície convexa

Entalhe

Superfície côncava

Superfície convexa

Entalhe

3. Encaixe o flexspline com a superfície convexa virada para
baixo.
Depois de encaixá-lo, confirme se as superfícies da chaveta
circular e do flexspline estão emparelhadas.

4. Emparelhe os furos dos parafusos no anel interno do
rolamento de roletes transversais e os furos da chaveta
circular.
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5. Prenda o anel interno do rolamento de roletes transversais e a
chaveta circular.
Parafusos Allen: 4-M3×15
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

6. Aplique graxa no rolamento do gerador de onda e instale o
gerador de onda no eixo.

Mancal

Parafuso Allen: 2-M5× 6 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·m)
Ao instalar o gerador de onda, empurre-o até o fim e assente
os parafusos de fixação na face plana do eixo.
Para o outro parafuso de fixação, coloque a bucha de latão na
extremidade.
7. Instale o mancal removido no eixo.
8. Encaixe o O-ring no entalhe na face de instalação da unidade
de engrenagens de redução do Braço 2.

O-ring
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9. Instale a unidade de engrenagens de redução.
Parafuso Allen: 12-M4×30
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
A face de instalação da unidade de engrenagens de redução do
Braço 2 tem furos de compensação.
Instale a unidade de engrenagens de redução fazendo coincidir
os parafusos e os furos de compensação.
Parafusos

Furos

10. Aplique graxa no lado interno do flexspline.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: 30 g

11. Encaixe a arruela ondulada na posição onde o mancal do
Braço 2 vai ser colocado.
12. Insira o gerador de onda da unidade de engrenagens de
redução e prenda-o.
Arruela ondulada
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13. Instale o Braço 2 e a unidade de engrenagens de redução no
Braço 1.
Parafuso Allen: 16-M4×30
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
Antes de instalar, certifique-se de fazer coincidir as posições
dos furos de parafuso.
Emparelhe as posições dos parafusos (unidade de engrenagens
de redução4, braço1) e os furos de compensação.
Ao instalar o eixo no furo do Braço 1, tenha cuidado para não
danificar a vedação.
Tenha cuidado para que o O-ring não desencaixe do entalhe
da chaveta circular.
14. Instale a polia 2.
Parafusos Allen: 2-M5× 10 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 3,9 N·m (40 kgf·m)
Una a extremidade do eixo com a lateral da polia e então
prenda-as.

15. Vire o braço para o lado oposto e instale a chapa do Braço 1.
Parafusos Allen: 6-M4×12

Chapa do
Braço 1

Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
Depois de instalar a chapa, mova o braço para certificar-se
de que não haja erros.

16. Instale a unidade de cabos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas de instalação (7) a
(43) e (62) a (64).
17. Encaixe a correia dentada da Articulação 2 na polia 1 e na
polia 2 da Articulação 2.
18. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 2 e
prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.1 Articulação 2 Substituição do motor, etapas de Instalação (10) a (13).

19. Instale as tampas removidas.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
20. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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6.3 Articulação 2 - Substituição da correia dentada
Nome

Quantidade

Nota

Articulação 2 do C4-A601**

1

1520354

Articulação 2 do C4-A901**

1

1593696

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas

Peças de
manutenção

Correia
dentada

Ferramentas

Chave hexagonal (largura entre as faces
planas: 3 mm)
Chave de fenda Philips
Chave de torque
Pano
Dinamômetro

Para pressionar os braços
Para tensão da correia

Remoção: Correia dentada da Articulação 2
1. Siga as etapas de Remoção (2) a (4) de Manutenção: 6.1 Articulação 2 - Substituição do motor.
2. Remova a tampa lateral do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Afrouxe o parafuso de fixação da unidade do motor da
Articulação 2.
Parafusos Allen: 3-M4×18 (com arruela plana)
4. Remova a correia dentada da Articulação 2.
Remova a correia dentada primeiro da polia 1.
Em seguida, remova a correia dentada da polia 2.
Este procedimento é comum no C4-A601** e no C4-A901**.

Instalação: Correia dentada da Articulação 2
1. Encaixe a correia dentada da Articulação 2 na polia 1 e na polia 2 da Articulação 2.
Encaixe a correia dentada primeiro na polia 2. Em seguida, encaixe a correia dentada na polia 1.
2. Prenda a unidade do motor da Articulação 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.1 Articulação 2 - Substituição do motor, etapas de Instalação (6), (8)
e (9).
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6.4 Articulação 2 - Substituição do freio eletromagnético
Nome
Peças de
manutenção

Quantidade

Freio eletromagnético da Articulação 2

Diodo dissipador de ruído
largura entre as faces
planas: 2,5 mm
Chave
hexagonal largura entre as faces
planas: 3 mm
Ferramentas Chave de fenda Philips
Chave de torque
Pano
Dinamômetro

Nota

1

1605914

1

2167709

1

Para parafuso Allen M5

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas
Para pressionar os braços
Para tensão da correia

Remoção: Freio eletromagnético da Articulação 2
1. Remova o freio eletromagnético da Articulação 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.1 Articulação 2 - Substituição do motor, etapas de Instalação (1) a
(8).
2. Desconecte os seguintes conectores.
Conector: D (para o diodo dissipador de ruído)

Instalação: Freio eletromagnético da Articulação 2
1. Conecte o seguinte conector no conector do freio
eletromagnético.
Conector: D (para o diodo dissipador de ruído)

2. Monte o freio eletromagnético da Articulação 2 e monte a unidade do motor.
Para detalhes, consulte Manutenção: 6.1 Articulação 2 - Substituição do motor, etapas de Instalação (2)
a (9).
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7. Articulação 3
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante a
substituição. O choque pode encurtar a vida dos motores e do codificador e/ou
danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados
novamente.
Após a substituição de peças (motores, unidades de engrenagens de redução, freios
eletromagnéticos, correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o
posicionamento corretamente porque existirá uma divergência entre a origem armazenada
em cada codificador do motor e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 3
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7.1 Articulação 3 - Substituição do motor (com um freio)
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Quantidade

Servomotor de CA 150 W (com um
freio)
Diodo dissipador de ruído
largura entre as faces
planas: 2 mm
Chave
hexagonal largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips

Nota

1

2209414

1

2167709

1

Para parafusos Allen M4

1

Para parafusos Allen M4

1

Para as tampas

Chave de torque

1

Pano
Dinamômetro
Alicate

1
1
1

Para pressionar os braços
Para ajuste da tensão da correia

O freio é montado na Articulação # 3 para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a energia
do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. No entanto, o freio não funciona durante a
substituição.
Para substituir o motor (com um freio) da Articulação 3, incline o Braço 3 e pressione-o contra o Braço 2. (Veja
a etapa (2)).
Ao pressionar o braço, coloque um pano ou material similar entre os braços para evitar o contato entre eles. Isto
também protege as superfícies e revestimentos dos braços.

Remoção: Motor da Articulação 3 (com um freio)
1. Ligue a energia do controlador.
2. Incline o Braço 3.
Coloque um pano entre o Braço 2 e o Braço 3 para que os dois
braços não toquem um no outro.

Incline o Braço 3

Proteja os braços
com um pano.

3. Desligue a energia do controlador.
4. Remova a tampa lateral do Braço 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
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5. Desconecte os seguintes conectores.
Conector: X131, X031, BT3, BR031
(Segure na presilha para remover).

6. Remova a unidade do motor da Articulação 3 e a correia do
Braço 2.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)

7. Remova o conector para o diodo dissipador de ruído.
Conector: D
O diodo dissipador de ruído será utilizado novamente.
Tenha cuidado para não perdê-lo.

8. Remova a polia 1 da Articulação 3 da unidade do motor da
Articulação 3.
Parafusos Allen: 2-M4× 8 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que
prendem o cubo de acionamento e a polia. Tenha cuidado
para não perdê-la.
9. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 3.
Parafuso Allen: 2-M4×12
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Instalação: Motor da Articulação 3 (com um freio)
1. Instale a chapa do motor no motor da Articulação 3.
Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. Não deixe
de inclinar o Braço. (Veja a figura).
Parafuso Allen: 2-M4×12
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)

2. Monte a polia 1 na unidade do motor da Articulação 3.
Parafuso Allen: 2-M4× 8 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
Encaixe o parafuso de fixação na face plana do eixo do motor.
Para o outro parafuso de fixação, coloque a bucha de latão na
extremidade.
Una a extremidade do eixo do motor com a lateral da polia e
então prenda-os.
3. Prenda o cabo do motor no motor.
Prendedor de fios: AB200

30mm a 35mm
Posição de fixação
do prendedor de
fios

4. Instale o diodo dissipador de ruído removido.
Conector: D

5. Instale a unidade do motor no Braço 2.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Aperte temporariamente os parafusos.
Aperte frouxamente os parafusos, o suficiente para reter a
unidade do motor.
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6. Coloque a correia dentada da Articulação 3 ao redor da polia 1
e 2 e prenda temporariamente.
Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da
polia.
Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se
de que esta possa ser movimentada manualmente e não incline
quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito
frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
Certifique-se de que a folga de ambas as unidades do motor
seja a mesma.
7. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 3 e
prenda-a.
Instale o parafuso para ajuste da tensão na chapa do motor.
Parafuso: M440 ou maior (comprimento recomendado)
Passe uma corda ou fio adequado (trava de isolamento) no
parafuso. Puxe a corda usando um dinamômetro ou ferramenta
similar para aplicar a tensão especificada.
Tensão da correia dentada da Articulação 3 = 68,6 N  9,8 N (7 kgf  1 kgf)
Prenda a unidade do motor da Articulação 3 aplicando tensão.
Parafuso Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
Não se esqueça de remover o parafuso de ajuste da tensão.
8. Conecte os seguintes conectores.
Conector: X131, X031, BT3, BR021

9. Instale a tampa lateral do Braço 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
10. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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7.2 Articulação 3 - Substituição da unidade de engrenagens de redução
Uma unidade de engrenagens de redução consiste nas seguintes três peças. Além disso, duas peças adicionais
são incluídas como acessórios. Ao substituir a unidade de engrenagens de redução, substitua todas essas peças
em conjunto.
Unidade de engrenagens de redução: Gerador de onda, flexspline (CRB combinado), chaveta circular
Acessório: O-ring 2
Para detalhes, consulte Manutenção: 17. Lista de peças de manutenção.
É recomendado substituir os O-rings (da Articulação 3) ao substituir a unidade de engrenagens de redução.
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Quantidade

Unidade de engrenagens de redução da
Articulação 3
O-ring da Articulação 3
largura entre as faces
planas: 2 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 2,5 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Chave de torque
Espátula
Dinamômetro
Pano de limpeza

Nota

1

1593859

1

1520370

1

Para parafusos Allen M4

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1
2

Para as tampas
Para aplicar graxa
Para ajuste da tensão da correia
Para limpar a graxa

Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 3
1. Remova as seguintes peças.
Tampa lateral do Braço 2
Tampa do cabeçote do Braço 3
Tampa lateral do Braço 4
Chapa do usuário
Ao remover a chapa do usuário, remova as seguintes peças da chapa.
Conector D-Sub de 9 pinos
4 tubos de ar
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
2. Remova a correia dentada da Articulação 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 7.3 Articulação 3 Substituição do motor, etapas de Remoção (1) a (3).

C4 Rev.20

171

Manutenção 7. Articulação 3
3. Remova a unidade de cabos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas (9) a (21).
4. Remova a chapa do Braço 2.
Parafusos Allen: 5-M4×12

Arm #2 plate

5. Remova a polia 2.
Parafusos Allen: 2-M4×8 (com bucha de latão)

6. Remova os parafusos que prendem a unidade de engrenagens de
redução.
Parafusos Allen: 16-M3×20
Removendo os parafusos, os Braços 3, 4, 5 e 6 (atuador da
extremidade) podem ser separados.
Pelo menos duas pessoas devem executar o trabalho para que
uma possa apoiar o manipulador enquanto a outra vai
removendo os parafusos.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa ao remover as peças.
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7. Remova o gerador de onda da unidade de engrenagens de
redução.
Se a unidade do gerador de onda não sair facilmente,
encaixe a polia 2 no eixo como mostra a foto e puxe as
peças para fora.
Remova a arruela ondulada do furo do Braço 2.
A arruela ondulada será utilizada novamente. Tenha
cuidado para não perdê-la.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa ao remover as
peças.

8. Remova o gerador de onda do eixo.
Parafusos Allen: 2-M4×5 (com bucha de latão)
Remova o mancal. O mancal será utilizado novamente.
Tenha cuidado para não perdê-lo.
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa ao remover as
peças.
9. Remova a unidade de engrenagens de redução do Braço 3.
Parafusos Allen: 12-M3×26
As peças são engraxadas. Limpe a graxa ao remover as
peças.
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10. Remova o O-ring.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa ao remover as
peças.

O-ring

11. Limpe a graxa usando um pano ou material similar se ela estiver aderida ao Braço 2 e 3, etc.
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 3
1. Desembale o pacote da nova unidade de engrenagens de redução
e verifique se ele contém as peças à direita.

Flexspline
＋ Unidade de rolamento de
roletes transversais
O-ring

Os entalhes dentados da chaveta circular e do flexspline e o
mancal do gerador de onda são pré-engraxados. Limpe a graxa
se ela estiver aderida nas peças de encaixe.

Chaveta circular
Gerador de onda

CUIDADO

■ Não ajuste os parafusos que prendem o flexspline e o rolamento de roletes
transversais. Se os parafusos forem ajustados, isso exigirá a centralização das
peças pelo fabricante da unidade de engrenagens de redução.

2. Encaixe os O-rings nos entalhes em ambas as faces da chaveta
circular.
Certifique-se de que os anéis fiquem completamente
encaixados.

Superfície côncava

Entalhe
Superfície convexa

Superfície côncava
Entalhe

Superfície convexa

3. Encaixe o flexspline com a superfície convexa virada para
baixo.

4. Emparelhe os furos dos parafusos no anel interno do rolamento
de roletes transversais e os furos da chaveta circular.

C4 Rev.20

175

Manutenção 7. Articulação 3
5. Prenda o anel interno do rolamento de roletes transversais e a
chaveta circular.
Parafusos Allen: 4-M3×12
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

6. Aplique graxa no mancal do gerador de onda e instale-o no eixo.
Parafusos Allen: 2-M4× 5 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)
Ao instalar o gerador de onda, empurre-o até o fim e assente os
parafusos de fixação na face plana do eixo.
Para o outro parafuso de fixação, coloque a bucha de latão na
extremidade.
7. Instale o mancal removido no eixo.
8. Encaixe o O-ring no entalhe na face de instalação da unidade de
engrenagens de redução do Braço 3.

O-ring
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9. Instale a unidade de engrenagens de redução.
Parafusos Allen: 12-M3×26
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
A face de instalação da unidade de engrenagens de redução do
Braço 3 tem furos de compensação.
Instale a unidade de engrenagens de redução fazendo coincidir os
parafusos e os furos de compensação.
Parafusos

Furos

10. Aplique graxa no lado interno do flexspline.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: 20 g

11. Encaixe a arruela ondulada na posição onde o mancal do Braço 3
vai ser colocado.
12. Insira o gerador de onda da unidade de engrenagens de redução e
prenda-o.
Arruela ondulada
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13. Instale o Braço 3 montado no Braço 2.
Parafusos Allen: 16-M3×20
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)
Ao instalar o eixo no furo do Braço 2, tenha cuidado para não
danificar a vedação.
Tenha cuidado para que o O-ring não desencaixe do entalhe da
chaveta circular.
14. Instale a polia 2.
Parafusos Allen: 2-M4× 8 (com bucha de latão)
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
Una a extremidade do eixo com a lateral da polia e então prendaos.

15. Instale a chapa do Braço 2.
Parafusos Allen: 5-M4×12
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)

Chapa do
Braço 2

16. Instale a unidade de cabos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas de instalação (5) a (39)
e (62) a (63).
17. Encaixe a correia dentada da Articulação 3 na polia 1 e na polia
2 da Articulação 3.
18. Prenda a unidade do motor da Articulação 3 aplicando tensão.
Para detalhes, consulte Manutenção: 7.1 Articulação 3 Substituição do motor (com um freio), etapas de Instalação
(8) a (11).

19. Instale as tampas removidas.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
20. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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7.3 Articulação 3 - Substituição da correia dentada
Nome

Quantidade

Nota

Articulação 3 do C4-A601**

1

1593697

Articulação 3 do C4-A901**

1

1593698

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas

Peças de
manutenção

Correia
dentada

Ferramentas

Chave hexagonal (largura entre as faces
planas: 3 mm)
Chave de fenda Philips
Chave de torque
Pano
Dinamômetro

Para pressionar os braços
Para tensão da correia

Remoção: Correia dentada da Articulação 3
1. Siga as etapas de Remoção (1) a (4) de Manutenção:
7.1 Articulação 3 - Substituição do motor (com um
freio).
2. Afrouxe o parafuso de fixação da unidade do motor da
Articulação 3.
Parafusos Allen: 2-M4×15
3. Remova a correia dentada da Articulação 3.
Remova a correia dentada primeiro da polia 1.
Em seguida, remova a correia dentada da polia 2.

Instalação: Correia dentada da Articulação 3
1. Encaixe a correia dentada da Articulação 3 na polia 1 e na polia 2 da Articulação 3.
Encaixe a correia dentada primeiro na polia 2. Em seguida, encaixe a correia dentada na polia 1.
2. Prenda a unidade do motor da Articulação 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 7.1 Articulação 3 - Substituição do motor (com um freio), etapas
de Instalação (6), (8) e (9).
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8. Articulação 4
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do
motor com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias
lesões corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também
pode resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante a
substituição. O choque pode encurtar a vida dos motores e do codificador e/ou
danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados
novamente.
Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução,
correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente
porque existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor
e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Motor da
Articulação 4

Unidade de engrenagens de
redução da Articulação 4
Correia dentada da Articulação 4
Freio eletromagnético da
Articulação 4
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8.1 Articulação 4 - Substituição do motor
Nome
Peças de
manutenção

Servomotor de CA 50 W

Ferramentas

largura entre as faces
planas: 1,5 mm
Chave
hexagonal largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

2149265

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

1
1

Para as tampas
Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Motor da Articulação 4
1. Desligue a energia do controlador.

Incline o Braço 3

2. Remova a tampa do cabeçote e a tampa inferior do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Puxe para fora os cabos do Braço 3 e desconecte os seguintes
conectores.

Proteja os braços
com um pano.

Conector: X141, X041, BT4, BR041
(Segure na presilha para remover).
4. Remova a chapa da placa de controle.
Para detalhes, consulte Manutenção: 13.2 Articulação 2 - Substituição do motor, etapas de Instalação
(3) a (5).
5. Remova a unidade do motor da Articulação 4 do Braço 3.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana pequena)
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6. Corte o prendedor de fios que prende os cabos da unidade do
motor da Articulação 4.

7. Remova a polia 1 da Articulação 4 e o cubo de acionamento da
unidade do motor da Articulação 4.
Fixação do cubo de acionamento e polia:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Fixação da polia e o eixo do motor:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que prendem o cubo de acionamento e a polia.
Tenha cuidado para não perdê-la.
Cubo de acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C

A : Parafusos de fixação da polia e o eixo do motor
B : Parafusos de fixação da polia e o cubo de acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do motor
E : Face plana para o cubo de acionamento

B

Eixo do motor

8. Remova o freio eletromagnético da Articulação 4.
Parafusos Allen: 3-M2,5×10

9. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 4.
Parafusos Allen: 2-M4×12
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Instalação: Motor da Articulação 4
1. Instale a chapa do motor no motor da Articulação 4.
Parafusos Allen: 2-M4×12
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. (Veja a foto).

2. Monte o freio eletromagnético da Articulação 4 na unidade do
motor da Articulação 4.
Parafusos Allen: 3-M2,5×10
Tenha cuidado com a direção da fiação do freio eletromagnético
da Articulação 4. (Veja a foto).

3. Monte o cubo de acionamento e a polia 1 na unidade do motor da
Articulação 4.
Junte as bordas do cubo de acionamento e da polia 1.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Encaixe a polia 1 e o eixo do motor.
Deixe 0,5 mm para o freio eletromagnético.

t = 0,5 mm

Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Coloque os parafusos de fixação nas posições conforme indicado
abaixo.
Cubo de acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C
B

A : Parafusos de fixação
da polia e o eixo do motor
B : Parafusos de fixação da
polia e o cubo de
acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do
motor
E : Face plana para o cubo de
acionamento

Eixo do motor
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4. Una os cabos da unidade do motor da Articulação 4 com um
prendedor de cabos.

5. Coloque a correia dentada da Articulação 4 na polia 2 da
Articulação 4.

6. Coloque a unidade do motor da Articulação 4 dentro do Braço 4.
Coloque a correia dentada ao redor da polia 1 e da polia 2.
Parafusos Allen: 2-M4×15
Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da polia.
Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se de
que esta possa ser movimentada manualmente e não incline quando
estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito frouxa ou
muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
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7. Aplique tensão na correia dentada da Articulação 4 e prenda a unidade do motor da Articulação 4.
Ligue o controlador e mova o Braço 3 para uma posição onde você possa facilmente aplicar tensão.
Desligue a energia do controlador.
Passe uma corda ou fio adequado (trava de isolamento) no furo da chapa do motor. Em seguida, puxe a
corda usando um dinamômetro ou ferramenta similar e aplique a tensão especificada para fixar a unidade
do motor.
Tensão da correia dentada da Articulação 4: 39,2 N  9,8 N (4
kgf  1 kgf)
Parafuso Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)

Dinamômetro

Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)

8. Instale a placa de controle 2.
Para detalhes, consulte Manutenção: 13.2 Substituição da placa de controle 2, etapas de Instalação (2)
a (4).
9. Conecte os seguintes conectores.
Conectores: X141, X041, BT4, BR041
10. Instale a tampa do cabeçote e a tampa inferior do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
11. Calibre a Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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8.2

Articulação 4 - Substituição da unidade de engrenagens de redução

A unidade de engrenagens de redução consiste no gerador de forma de onda, o flexspline e a chaveta circular.
Ao substituir a unidade de engrenagens de redução, substitua todas essas peças em conjunto.
Para detalhes, consulte Manutenção: 17. Lista de peças de manutenção.
É recomendado substituir os O-rings (da Articulação 4) ao substituir a unidade de engrenagens de redução.

Peças de
manutenção

Ferramentas

Nome
Quantidade
Nota
Unidade de engrenagens de redução da
1
1533648
Articulação 4
O-ring da Articulação 4
1
1520372
largura entre as faces
1
Para parafusos Allen M3
planas: 1,5 mm
Chave
largura entre as faces
1
Para parafusos Allen M3
hexagonal planas: 2,5 mm
largura entre as faces
1
Para parafusos Allen M4
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
1
Para as tampas
Chave de torque
1
Espátula
1
Para aplicar graxa
Dinamômetro
1
Para ajuste da tensão da correia
Pano de limpeza
1
Para limpar a graxa

Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 4
1. Remova a unidade do motor da Articulação 4 do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapas de Instalação (1) a
(5).
2. Remova a unidade do motor da Articulação 5 do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (2) a
(5).
3. Remova a unidade do motor da Articulação 6 do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapas de Instalação (3)
a (5).
4. Remova a unidade de cabos do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas de Instalação (9) a (20).
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5. Remova a chapa de fixação de cabos do Braço 4.

Lâmpada LED

Parafusos Allen: 2-M4×8
6. Remova a correia dentada da Articulação 4.
7. Remova o encaixe da Articulação 4.

Correia dentada da
Articulação 4
2-M45

8. Remova a lâmpada LED.
Chapa de fixação de
cabos da Articulação 4

Encaixes
da
Articulação 4

9. Remova a polia de saída da Articulação 4.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão na extremidade do parafuso de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.
Ao remover a polia de saída da Articulação 4, remova o mancal junto.
Parafusos Allen: 3-M3×6
(com uma arruela de pressão e uma bucha plana)
O mancal será utilizado novamente.
Tenha cuidado para não perdê-lo.
10. Remova o flange da unidade de engrenagens de redução da
Articulação 4.
Parafusos Allen: 3-M3×8

Ao remover o flange, remova os dois mancais e a vedação metálica
juntos.
As peças serão utilizadas novamente. Tenha cuidado para não
perdê-las.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removêlas.
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11. Remova o gerador de onda da unidade de engrenagens de redução da
Articulação 4.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

12. Remova a chaveta circular.
Parafusos Allen: 12-M3×10

Encaixe os parafusos nas tarraxas de remoção da chaveta circular e
aperte-os uniformemente para remover a chaveta circular.
Parafusos: 3-M3×10 ou maiores
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

13. Remova o flexspline.
Parafusos Allen: 12-M3×10

Como o flexspline gira ao remover os parafusos e é difícil de remover,
segure o Braço 4 em duas pessoas como mostra a figura.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

14. Remova os O-rings.

O-ring

15. Limpe a graxa usando um pano ou material similar se ela estiver aderida ao Braço 3 ou a outras peças.
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 4
1. Desembale o pacote da nova unidade de engrenagens de redução e
verifique se ele contém as peças à direita.

2. Aplique graxa na superfície dentada da chaveta circular até
preencher o entalhe.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: Suficiente para preencher os entalhes
dentados da chaveta circular
3. Aplique graxa na superfície dentada do flexspline até preencher o
entalhe.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: Suficiente para preencher os entalhes
dentados do flexspline
4. Aplique graxa no lado interno do flexspline.
Graxa: SK-1A
Quantidade de graxa: 10 g

5. Aplique graxa no mancal do gerador de onda.
Graxa: SK-1A

6. Instale o O-ring no Braço 4.

O-ring
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7. Instale a chaveta circular no Braço 4 com o lado gravado virado para
cima.
Parafusos Allen: 12-M3×10
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

Tenha cuidado com a direção da chaveta circular.
(Veja a figura: posição do parafuso M3)

Mark

8. Instale o flexspline.
Parafusos Allen: 12-M3×10
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

9. Encaixe o mancal no gerador de onda e instale-o no flexspline.

10. Instale a vedação metálica.
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11. Instale o mancal no flange da unidade de engrenagens de redução da
Articulação 4 e insira no cilindro da chaveta circular.
Parafusos Allen: 3-M3×8
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)
Recorte

Tenha cuidado com a direção do recorte do flange.
12. Instale a polia de saída da Articulação 4.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
13. Instale o mancal.
Parafusos Allen: 3-M3×6
(com uma arruela de pressão e uma bucha
plana)
14. Instale a lâmpada LED.
15. Instale o encaixe da Articulação 4.

Lâmpada LED
Correia dentada da
Articulação 4

16. Instale a correia dentada da Articulação 4.
2-M45

Chapa de fixação de
cabos da Articulação 4

Encaixes da
Articulação 4

17. Instale a unidade do motor da Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapa (6) da Instalação
18. Instale a unidade do motor da Articulação 5.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (4)
a (5).
19. Instale a unidade do motor da Articulação 6.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapas de Instalação
(4) a (5).
20. Instale a unidade de cabos do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 4.1 Substituição da unidade de cabos, etapas de Instalação (4) a
(9) e (14) a (38).
21. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 5 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapa (6) da Instalação
22. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 6 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapa (6) da Instalação
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23. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 4 e prenda-a.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapa (7) da Instalação
24. Instale a tampa do cabeçote e a tampa inferior do Braço 3 e a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
25. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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8.3 Articulação 4 - Substituição da correia dentada
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Quantidade

Correia dentada da
Articulação 4
Chave hexagonal (largura
entre as faces planas: 3 mm)
Chave de fenda Philips
Chave de torque
Dinamômetro

Nota

1

1593699

1

Para parafusos Allen M4
Para as tampas

1

Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Correia dentada da Articulação 4
1. Remova a unidade do motor da Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapas de Instalação
(1) a (5).
2. Remova a correia dentada da Articulação 4.

Instalação: Correia dentada da Articulação 4
1. Coloque a correia dentada da Articulação 4 ao redor da polia 2 da Articulação 4.
2. Instale a unidade do motor da Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapas de Instalação (6)
a (11).
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8.4 Articulação 4 - Substituição do freio eletromagnético
Nome
Peças de
manutenção

Freio eletromagnético da Articulação 4

largura entre as faces
planas: 1,5 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 2 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
Ferramentas
Chave de fenda Philips
Alicate
Chave de torque
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

1605913

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas

Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Freio eletromagnético da Articulação 4
1. Remova o freio eletromagnético da Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapas de Instalação (1)
a (8).

Instalação: Freio eletromagnético da Articulação 4
1. Monte o freio eletromagnético da Articulação 4 na unidade do motor da Articulação 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 8.1 Articulação 4 - Substituição do motor, etapas de Instalação (2)
a (11).

194

C4 Rev.20

Manutenção 9. Articulação 5

9. Articulação 5
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o

sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor com
a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões corporais,
pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode resultar em
choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação da
ATENÇÃO

fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.

■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador e o
equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da fonte de
energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento
no sistema robótico.

■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante a
substituição. O choque pode encurtar a vida dos motores e do codificador e/ou
danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do codificador
causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados novamente.

Após a substituição de peças (motores, unidades de engrenagens de redução, freios
eletromagnéticos, correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o
posicionamento corretamente porque existirá uma divergência entre a origem armazenada
em cada codificador do motor e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Unidade de
engrenagens de
redução da
Articulação 5

Correia dentada da
Articulação 5
Freio eletromagnético da
Articulação 5
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9.1 Articulação 5 - Substituição do motor
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Quantidade

Servomotor de CA 50 W
largura entre as faces
planas: 1,5 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 2 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Alicate
Dinamômetro

Nota

1

2149265

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M4

1

Para as tampas

1
1

Para ajuste da tensão da correia

O freio é montado na Articulação # 5 para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a energia
do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. No entanto, o freio não funciona durante a
substituição.

Remoção: Motor da Articulação 5
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Puxe para fora os cabos do Braço 4 e desconecte os seguintes
conectores.
Conectores: X052, X152, BT52, BR052

4. Afrouxe os parafusos que prendem a unidade do motor da
Articulação 5 e remova a correia.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)

5. Remova a unidade do motor da Articulação 5.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
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6. Remova a polia 1 da Articulação 5 e o cubo de acionamento do
eixo do motor da unidade do motor da Articulação 5.
Parafusos de fixação do cubo acionamento e polia:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Parafusos de fixação da polia e o eixo do motor:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que
prendem o cubo de acionamento e a polia. Tenha cuidado para
não perdê-la.
Cubo de
acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C
B

Eixo do motor

A : Parafusos de fixação da
polia e do eixo do motor
B : Parafusos de fixação da
polia
e
cubo
de
acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do
motor
E : Face plana para o cubo
de acionamento

7. Remova o freio eletromagnético da Articulação 5.
Parafusos Allen: 3-M2,5×10

8. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 5.
Parafusos Allen: 2-M4×12

C4 Rev.20

197

Manutenção 9. Articulação 5

Instalação: Motor da Articulação 5
1. Instale a chapa do motor no motor da Articulação 5.
Parafusos Allen: 2-M4×12
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. (Veja a foto).
2. Monte o freio eletromagnético da Articulação 5 na unidade do
motor da Articulação 5.

Posição do
cabo do
motor

Fiação do freio
eletromagnético

Parafusos Allen: 3-M2,5×10
Tenha cuidado com a direção da fiação do freio eletromagnético
da Articulação 5. (Veja a foto).
3. Monte o cubo de acionamento e a polia 1 na unidade do motor da
Articulação 5.
Encaixe o cubo de acionamento e a polia 1 de modo que suas
superfícies fiquem planas.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)

t = 0,5 mm

Prenda a polia 1 e o eixo do motor.
Deixe 0,5 mm para o freio eletromagnético.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Coloque os parafusos de fixação conforme indicado abaixo.
Cubo de
acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C
B

Eixo do motor
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A : Parafusos de fixação da
polia e do eixo do motor
B : Parafusos de fixação da
polia e cubo de
acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do
motor
E : Face plana para o cubo
de acionamento
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4. Coloque a unidade do motor da Articulação 5 no Braço 4.
5. Coloque a correia dentada ao redor da polia 1 e da polia 2.
Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da polia.
Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se
de que esta possa ser movimentada manualmente e não incline
quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito
frouxa ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
6. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 5 e
prenda-a.

Tensão da correia dentada da Articulação 5 = 39,2 N  9,8 N (4 kgf  1 kgf)
Prenda a unidade do motor da Articulação 5 aplicando tensão.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
7. Conecte os seguintes conectores.
Conectores: X052, X152, BT52, BR052
8. Instale a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
9. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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9.2 Articulação 5 - Substituição da unidade de engrenagens de redução
A unidade de engrenagens de redução consiste no gerador de forma de onda, o flexspline e a chaveta circular.
Ao substituir a unidade de engrenagens de redução, substitua todas essas peças em conjunto.
Para detalhes, consulte Manutenção: 17. Lista de peças de manutenção.
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Unidade de engrenagens de redução da
Articulação 5
largura entre as faces
planas: 1,5 mm
largura entre as faces
Chave
planas: 2 mm
hexagonal largura entre as faces
planas: 2,5 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Chave de largura 7
parafuso
largura 8
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

1539260

1

Para parafusos Allen M3
Para parafusos Allen M2

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas

Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 5
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Afrouxe os parafusos de fixação da unidade do motor da
Articulação 5 e remova a correia dentada da Articulação 5
(6x315 mm).
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
4. Afrouxe os parafusos de fixação da unidade do motor da
Articulação 6 e remova a correia dentada da Articulação 6
(6x324 mm).
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)

200

C4 Rev.20

Manutenção 9. Articulação 5
5. Afrouxe os parafusos de fixação da polia 2 e remova a polia 2 da
Articulação 5.
Parafusos Allen: 2-M3× 5 (com bucha de latão)

Polia 2

Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.
6. Afrouxe os parafusos de fixação da polia 2 e remova a polia 2 da
Articulação 6.
Parafusos Allen: 2-M3× 5 (com bucha de latão)

Polia 2

Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação.
Tenha cuidado para não perdê-la.
7. Remova a chapa de retenção do mancal.
Parafusos Allen: 4-M3×6

8. Puxe a unidade de engrenagens para fora.
Se for difícil remover a unidade de engrenagens, instale a polia 2
removida no eixo e remova as peças.

O mancal da unidade de engrenagens tem anéis de calço.
Verifique a posição e o número de anéis de calço.
Ao instalar a unidade de engrenagens, certifique-se de usar o
mesmo número de anéis de calço e na mesma posição.
9. Remova a chapa do Braço 4.

Anel de
calço

Chapa do Braço 4

Parafusos Allen: 6-M3×12
Parafusos Allen: 4-M4×10
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10. Remova a unidade do flange da Articulação 6.
Parafusos Allen: 6-M3×15

11. Afrouxe os parafusos de fixação da unidade de engrenagens de
redução da Articulação 5 e remova a unidade do Braço 5.
Parafusos Allen: 6-M3×15
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

12. Remova os O-rings.
Os O-rings ficam nas superfícies de instalação dos Braços 4 e 5.
O O-ring do Braço 4 fica sobre a chapa do Braço 4 que foi
removida na etapa (9).
Para o O-ring do Braço 5, veja a foto à direita.
O-ring

13. Remova o gerador de onda da unidade de engrenagens de redução.
Se for difícil remover a unidade do gerador de onda, instale a polia
2 removida no eixo e remova as peças.
Ao remover o gerador de onda, o mancal na extremidade do eixo
sai junto. Não perca o mancal.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
14. Remova o gerador de onda do eixo.
Remova o mancal. O mancal será utilizado novamente. Tenha
cuidado para não perdê-lo.
Há uma arruela entre a porca e o gerador de onda.
Tenha cuidado para não perdê-la.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
Largura da chave de boca para o eixo: 7 mm
Largura da chave de boca para a porca: 8 mm

Arruela
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15. Desparafuse os parafusos de fixação da chaveta circular e do
flexspline.
Parafusos de fixação da chaveta circular:
Parafusos Allen: 3-M2×10
Parafusos de fixação do flexspline:
Parafusos Allen: 6-M3×8
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
16. Remova a chaveta circular e o flexspline.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

17. Remova o O-ring do compartimento.

O-ring
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 5
1. Desembale o pacote da nova unidade de engrenagens de
redução e verifique se ele contém as peças à direita.

Flexspline

Gerador de onda

Chaveta circular

2. Aplique graxa por toda a superfície dentada do flexspline.
Graxa: SK-2
Quantidade de graxa: Suficiente para preencher os entalhes
dentados do flexspline.

3. Aplique graxa por toda a superfície dentada da chaveta
circular.
Graxa: SK-2
Quantidade de graxa: Suficiente para preencher os entalhes
dentados da chaveta circular.
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4. Instale o mancal removido no Braço 5.

5. Instale o O-ring (da unidade de engrenagens de redução
da Articulação 5) no compartimento.

O-ring

6. Instale o flexspline de modo que o furo no lado interno
coincida com o anel externo do mancal.
Parafusos Allen: 6-M3×8
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
Anel externo do
mancal

7. Instale a chaveta circular.
Parafusos Allen: 3-M2×10
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8. Aplique graxa no lado interno do flexspline.
Graxa: SK-2
Quantidade de graxa: 3 g

9. Instale o gerador de onda no eixo.
Porca

Insira a arruela entre a porca e o gerador de onda.

Arruela

Encaixe uma chave de boca no eixo e gire a porca.
Largura da chave de boca para o eixo: 7 mm
Largura da chave de boca para a porca: 8 mm

10. Aplique graxa no mancal do gerador de onda.
Graxa: SK-2
Quantidade de graxa: Suficiente para preencher o espaço
entre as esferas.

11. Insira o gerador de onda na unidade de engrenagens de
redução.

12. Instale o O-ring (da unidade de engrenagens de redução
da Articulação 5) no Braço 4.

O-ring

206

C4 Rev.20

Manutenção 9. Articulação 5
13. Instale a unidade do Braço 5 no Braço 4.
Parafusos Allen: 6-M3×15
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
Ao instalar a unidade, insira a chaveta no entalhe e
emparelhe os entalhes do Braço 4 e do compartimento, e
então aperte os parafusos. Retorne a chaveta para sua
posição original depois de apertar os parafusos.

Chaveta

A chaveta fica embaixo da tampa superior do Braço 1.
Parafusos Allen: M3×6

14. Instale a unidade do flange da Articulação 6.
Parafuso Allen: 6-M3×15
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)

15. Instale a chapa do Braço 4.

Chapa do Braço 4

Parafusos Allen: 6-M3×12
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)

Parafusos Allen: 4-M4×10
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
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16. Insira a unidade de engrenagens.
O mancal da unidade de engrenagens tem anéis de calço.
Insira-os junto.

Anel de
calço

Use o mesmo número de anéis de calço e na mesma posição
dos anéis de calço removidos.

17. Instale a chapa de retenção do mancal.
Parafusos Allen: 4-M3×6
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

18. Instale a polia 2 da Articulação 6.

Polia 2 (grande)

Parafusos Allen: 2-M3× 5 (com bucha de latão)
Encaixe o parafuso de fixação na face plana do eixo. Para o
outro parafuso de fixação, insira a bucha de latão na
extremidade.
19. Coloque a correia dentada da Articulação 6 (6×324 mm) na
polia 1 e 2 e prenda-a temporariamente.

Polia 1

Polia 2

Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da polia.

Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se de que esta possa ser movimentada
manualmente e não incline quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito frouxa ou muito
apertada, a correia não terá a tensão adequada.
20. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 6 e prenda-a.
Tensão da correia dentada da Articulação 6 = 39,2 N  9,8 N (4 kgf  1 kgf)
Prenda a unidade do motor da Articulação 6 aplicando tensão.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
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21. Instale a polia 2 da Articulação 5.

Polia 2 (pequena)

Parafuso Allen: 2-M3× 5 (com bucha de latão)
Encaixe o parafuso de fixação na face plana do eixo. Para o
outro parafuso de fixação, insira a bucha de latão na
extremidade.
22. Coloque a correia dentada da Articulação 5 (6×315 mm) ao
redor da polia 1 e 2 e prenda-a temporariamente.

Correia dentada

Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos das
polias.

Polia 1

Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se de que esta possa ser movimentada
manualmente e não incline quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito frouxa ou muito
apertada, a correia não terá a tensão adequada.
23. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 5 e prenda-a.
Tensão da correia dentada da Articulação 5 = 39,2 N  9,8 N (4 kgf  1 kgf)
Prenda a unidade do motor da Articulação 5 aplicando tensão.
Parafuso Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
24. Instale a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
25. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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9.3 Articulação 5 - Substituição da correia dentada
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Quantidade

Correia dentada da
Articulação 5 (315 mm)
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas:
2,5 mm)
Chave de fenda Philips
Dinamômetro

Nota

1

1599367

1

Para parafusos Allen M4

1
1

Para as tampas
Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Correia dentada da Articulação 5
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Afrouxe os parafusos de fixação da unidade do motor
da Articulação 5.
Parafusos Allen: 2-M4×15
(com arruela plana)
4. Remova a correia dentada da Articulação 5.

Instalação: Correia dentada da Articulação 5.
1. Encaixe a correia dentada da Articulação 5 na polia 1 e na polia 2 da Articulação 5.
2. Prenda a unidade do motor da Articulação 5.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação
(5),(6), (8) e (9).
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9.4 Articulação 5 - Substituição do freio eletromagnético
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Freio eletromagnético da
Articulação 5
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas:
1,5 mm)
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas: 2
mm)
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas: 3
mm)
Chave de fenda Philips
Alicate
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

1605913

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1

Para as tampas
Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Freio eletromagnético da Articulação 5
1. Remova o freio eletromagnético da Articulação 5.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (1)
a (7).

Instalação: Freio eletromagnético da Articulação 5
1. Monte o freio eletromagnético da Articulação 5 na unidade do motor da Articulação 5.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.1 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (2)
a (9).
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10. Articulação 6

ATENÇÃO

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha cuidado para não aplicar choque excessivo ao eixo do motor durante a
substituição. O choque pode encurtar a vida dos motores e do codificador e/ou
danificá-los.

CUIDADO

■ Nunca desmonte o motor e o codificador. A desmontagem do motor e do
codificador causará uma diferença posicional e eles não poderão ser usados
novamente.
Após a substituição de peças (motores, unidades de engrenagens de redução, freios
eletromagnéticos, correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o
posicionamento corretamente porque existirá uma divergência entre a origem armazenada
em cada codificador do motor e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Motor da Articulação 6

Unidade de engrenagens de redução da Articulação 6
Freio eletromagnético da Articulação 6

Correia dentada da
Articulação 6
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10.1 Articulação 6 - Substituição do motor
Nome
Peças de
manutenção

Servomotor de CA 50 W

largura entre as faces
planas: 1,5 mm
Chave
largura entre as faces
hexagonal planas: 2 mm
largura entre as faces
Ferramentas
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Alicate
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

2149265

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M4

1

Para as tampas

1
1

Para ajuste da tensão da correia

O freio é montado na Articulação # 6 para impedir que o braço abaixe devido ao próprio peso enquanto a energia
do controlador está desligada ou o motor está no estado desligado. No entanto, o freio não funciona durante a
substituição.

Remoção: Motor da Articulação 6
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Puxe para fora os cabos do Braço 4 e desconecte os seguintes
conectores.
Conectores: X062, X162, BT62, BR062

4. Afrouxe os parafusos que prendem a unidade do motor da
Articulação 6 e remova as correias.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)

5. Remova a unidade do motor da Articulação 6.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
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6. Remova a polia 1 e o cubo de acionamento da unidade do motor
da Articulação 6.
Parafusos de fixação do cubo de acionamento e polia:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Parafusos de fixação da polia e o eixo do motor:
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Há uma bucha de latão em um dos parafusos de fixação que prendem o cubo de acionamento e a polia.
Tenha cuidado para não perdê-la.
Cubo de acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C
B

Eixo do motor

A : Parafusos de fixação da
polia e do eixo do motor
B : Parafusos de fixação da
polia e do cubo de
acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do
motor
E : Face plana para o cubo
de acionamento

7. Remova o freio eletromagnético da Articulação 6.
Parafusos Allen: 3-M2,5×10

8. Remova o chapa do motor do motor da Articulação 6.
Parafusos Allen: 2-M4×12
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Instalação: Motor da Articulação 6
1. Instale a chapa do motor no motor da Articulação 6.
Parafusos Allen: 2-M412
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·m)
Tenha cuidado com a direção da chapa do motor. (Veja a foto).
2. Monte o freio eletromagnético da Articulação 6 na unidade do
motor da Articulação 6.

Posição do
cabo do
motor

Fiação do freio
eletromagnético

Parafusos Allen: 3-M210
Tenha cuidado com a direção da fiação do freio eletromagnético
da Articulação 6. (Veja a figura).

3. Monte o cubo de acionamento e a polia 1 na unidade do motor
da Articulação 6.
Encaixe o cubo de acionamento e a polia 1 de modo que suas
superfícies fiquem planas.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)

t = 0,5 mm

Encaixe a polia 1 e o eixo do motor.
Deixe 0,5 mm para o freio eletromagnético.
Parafusos Allen: 2-M3× 8 (com bucha de latão)
Coloque os parafusos de fixação conforme indicado abaixo.

Cubo de acionamento
A
D A

C
B

Polia

E

C
B

Eixo do motor
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A : Parafusos de fixação da
polia e do eixo do motor
B : Parafusos de fixação da
polia e do cubo de
acionamento
C : Buchas
D : Face plana para o eixo do
motor
E : Face plana para o cubo
de acionamento
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4. Coloque a unidade do motor da Articulação 6 no Braço 4.
5. Coloque a correia dentada ao redor da polia 1 e da polia 2.
Verifique se os dentes da correia dentada encaixam nos da polia.
Ao prender a unidade do motor temporariamente, certifique-se de
que esta possa ser movimentada manualmente e não incline
quando estiver sendo puxada. Se a unidade for presa muito frouxa
ou muito apertada, a correia não terá a tensão adequada.
6. Aplique tensão na unidade do motor da Articulação 6 e prenda-a.
Tensão da correia dentada da Articulação 6 = 39,2 N  9,8 N (4
kgf  1 kgf)
Prenda a unidade do motor da Articulação 6 aplicando tensão.
Parafusos Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
Torque de aperto: 4,9 N·m (50 kgf·cm)
7. Conecte os seguintes conectores.
Conectores: X062, X162, BT62, BR062
8. Instale a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
9. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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10.2 Articulação 6 - Substituição da unidade de engrenagens de redução
Nome
Peças de
manutenção

Ferramentas

Unidade de engrenagens de redução da
Articulação 6
largura entre as faces
planas: 1,5 mm
largura entre as faces
Chave
planas: 2 mm
hexagonal largura entre as faces
planas: 2,5 mm
largura entre as faces
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Chave de largura 5,5
parafuso
largura 8
Dinamômetro

Quantidade

Nota

1

1539261

1

Para parafusos Allen M3
Para parafusos Allen M2

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1
1

Para as tampas

Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 6
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Remova a unidade do motor e a unidade de engrenagens de redução da Articulação 5.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.2 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (3)
a (11).
4. Remova o O-ring da superfície de instalação dos Braços 4 e 5.
O O-ring do Braço 4 fica sobre a chapa do Braço 4 que foi removida
na etapa (4).
Para o O-ring do Braço 5, veja a foto à direita.
O O-ring será utilizado novamente. Tenha cuidado para não perdê-lo.

O-ring

5. Remova a flange da Articulação 6.
Parafusos Allen: 7-M3×6
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6. Remova a unidade de engrenagens de redução da Articulação 6 do
Braço 5.
Use uma chave de fenda para passar pelos furos dos parafusos.
Insira a ferramenta pelo lado traseiro do braço para empurrar a
unidade de engrenagens de redução.
Parafuso Allen: 6-M3×28
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
7. Remova o O-ring do Braço 5.

O-ring

8. Remova o tampão do Braço 5.
Encaixe o parafuso no tampão e puxe-o para fora.
Comprimento de parafuso recomendado: M4×15 mm ou maior
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
9. Remova a engrenagem.
Remova o mancal. Encaixe a chave de boca na porca da unidade de
engrenagens de redução da Articulação 6. Insira a ferramenta no
furo onde estava o tampão e então gire o parafuso para remover.

Mancal
Porca

Parafuso Allen: 1-M3×8 (com arruela plana)
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.

Parafuso

Engrenagem

10. Remova o gerador de onda do Braço 5.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
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11. Remova o gerador de onda do eixo.
Se o eixo tiver um mancal, remova-o. O mancal será utilizado novamente.
Tenha cuidado para não perdê-lo.
Há uma arruela entre a porca e o gerador de onda.
Tenha cuidado para não perdê-la.
As peças são engraxadas. Limpe a graxa das peças ao removê-las.
Largura da chave de boca para o eixo: 5,5 mm
Largura da chave de boca para a porca: 8 mm
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Instalação: Unidade de engrenagens de redução da Articulação 6
1. Desembale o pacote da nova unidade de engrenagens de redução e
verifique se ele contém as peças à direita.

2. Instale o gerador de onda no eixo.
Insira a arruela entre a porca e o gerador de onda.
Encaixe uma chave de boca no eixo e gire a porca.

Arruela

Largura da chave de boca para o eixo: 5,5 mm
Largura da chave de boca para a porca: 8 mm

3. Instale o O-ring (da unidade de engrenagens de redução da Articulação
6) no Braço 5.

O-ring

4. Insira a unidade do gerador de onda no Braço 5.
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5. Instale a engrenagem.
Encaixe a chave de boca na porca da unidade de engrenagens de
redução da Articulação 6. Insira a ferramenta no furo onde estava o
tampão e então aperte o parafuso.
Parafuso Allen: 1-M3×8 (com arruela plana)
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·cm)

Parafuso

Engrenagem

6. Instale a unidade de engrenagens de redução da Articulação 6 no
Braço 5.
Parafusos Allen: 6-M3×28
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)
Há um mancal no lado traseiro do flexspline. Se você removeu o
mancal durante as etapas de remoção, instale primeiro o mancal e
então instale a unidade de engrenagens de redução da Articulação 6
no Braço 5.
7. Instale o flange da Articulação 6.
Parafusos Allen: 7-M3×6
Torque de aperto: 2,5 N·m (25 kgf·m)

8. Injete graxa na engrenagem e insira o tampão na extremidade.
Graxa: SK-2
Volume de graxa: 2 g
9. Instale o O-ring removido.

O-ring

10. Instale a unidade do Braço 5 no Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 9.2 Articulação 5 - Substituição do motor, etapas de Instalação (13) a
(25).
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10.3 Articulação 6 - Substituição da correia dentada
Nome
Peças de
manutenção
Ferramentas

Correia dentada da Articulação 6
(324 mm)
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas: 3 mm)
Chave de fenda Philips
Dinamômetro

Quantidad
e

Nota

1

1593701

1

Para parafusos Allen M3

1
1

Para as tampas
Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Correia dentada da Articulação 6
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa lateral do Braço 4.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Afrouxe o parafuso de fixação da unidade do motor da
Articulação 6.
Parafuso Allen: 2-M4×15 (com arruela plana)
4. Remova a correia dentada da Articulação 6.

Instalação: Correia dentada da Articulação 6
1. Coloque a correia dentada da Articulação 6 ao redor das polias 1 e 2 da Articulação 6.
2. Prenda a unidade do motor da Articulação 6.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapas de Instalação (5),
(6), (8) e (9).
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10.4 Articulação 6 - Substituição do freio eletromagnético
Nome

Quantidade

Peças de
manutenção

Freio eletromagnético da Articulação 6

Ferramentas

largura entre as
planas: 1,5 mm
Chave
largura entre as
hexagonal planas: 2 mm
largura entre as
planas: 3 mm
Chave de fenda Philips
Alicate
Dinamômetro

faces
faces
faces

Nota

1

1605913

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M2.5

1

Para parafusos Allen M4

1
1
1

Para as tampas
Para ajuste da tensão da correia

Remoção: Freio eletromagnético da Articulação 6
1. Remova o freio eletromagnético da Articulação 6.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapas de Instalação (1)
a (7).

Instalação: Freio eletromagnético da Articulação 5
1. Monte o freio eletromagnético da Articulação 6 na unidade do motor da Articulação 6.
Para detalhes, consulte Manutenção: 10.1 Articulação 6 - Substituição do motor, etapas de Instalação (2)
a (9).
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11. Substituição do O-ring do Braço 5

O-ring do Braço 5

Nome
Peças de manutenção

Quantidade

O-ring (Braço 5)

1

Nota
1520374

Remoção: O-ring do Braço 5
1.

Ligue a energia do controlador.

2.

Mova o Braço 5 para um ângulo em que você possa
remover o tampão facilmente.

M415 ou maior
longer
Tampão
Braço 5

3.

Desligue a energia do controlador.

4.

Insira um parafuso no tampão.

M415 ou maior
Tampão

5.

Segurando o parafuso, remova o tampão.

6.

Remova o O-ring do tampão.

O-ring

Parafuso
Tampão

Instalação: O-ring do Braço 5
1. Instale o O-ring no tampão.

O-ring

Parafuso
Tampão

2. Insira o tampão no Braço 5.
Empurre o tampão até o batente na
extremidade.

Tampão

M415 ou maior
Tampão

3. Remova o parafuso.
Se você movimentar o braço com o parafuso montado, ele pode
tocar no chassi do manipulador. Não se esqueça de remover o
parafuso.
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12. Substituição da unidade da bateria
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Tenha extremo cuidado ao manusear a bateria de lítio. O manuseio inadequado
da bateria de lítio conforme mencionado abaixo é extremamente perigoso,
podendo resultar em geração de calor, vazamento, explosão ou incêndio.
Isso pode também causar sérios problemas de segurança.
<Manuseio inadequado>

ATENÇÃO

Tentativa de carregar
Desmontagem
Conexão incorreta das baterias
Exposição ao fogo
Descarga forçada

Deformação por pressão
Curto-circuito (Polaridade;
Positivo/Negativo)
Aquecimento (85 °C ou mais)
Soldagem dos terminais diretamente na
bateria de lítio
■ Ao descartar a bateria, consulte os serviços de descarte profissionais ou obedeça
às regulamentações locais. Certifique-se de que o terminal da bateria está
isolado, mesmo se for uma bateria usada. Se o terminal contatar com outros
metais, isso poderá causar curto-circuito e resultar em geração de calor,
vazamento, explosão ou incêndio.
No caso de carga baixa da bateria de lítio, o erro avisando a redução da voltagem ocorre na
inicialização do controlador (a inicialização do software). Todos os dados da posição serão
perdidos e você precisará calibrar todas as articulações.
A expectativa de vida da bateria de lítio varia, dependendo das horas de energização e do
ambiente de instalação do controlador. Ela é de aproximadamente 1,5 anos (quando o
manipulador fica conectado à energia durante 8 horas por dia). Quando o controlador não
está conectado à energia, o consumo da bateria aumentará significativamente comparado à
quando o controlador está energizado. Se ocorrerem avisos de redução de voltagem,
substitua a bateria de lítio mesmo se ela não tiver alcançado o fim da vida útil do produto
indicado acima.

NOTA
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Para o EPSON RC+ 7.0 Ver. 7.2.x ou posterior (firmware Ver.7.2.x.x ou posterior), o
tempo de substituição recomendado para a bateria pode ser verificado na caixa de diálogo
[Maintenance] do EPSON RC+ 7.0.
Para detalhes, consulte o seguinte manual.
Controlador do robô RC700 / RC700-A Manutenção 6. Alarme
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A bateria pode esgotar-se se passar do tempo de substituição recomendado.
Se nenhum aviso de redução de voltagem ocorrer, não será necessária a calibração de todas
as articulações. É preciso executar a calibração se a posição mudar com relação à original
após a substituição da bateria.
Sempre use a bateria de lítio e a placa de bateria indicadas por nós.
(Consulte Manutenção: 14. Lista de peças de manutenção).
Tenha cuidado com a polaridade da bateria para conectá-la corretamente.

Bateria (bacteria de lítio)

Superior: Placa de controle 1
Inferior: Placa da bateria

Nome

Peças de
manutenção

Quantidade

Unidade da bateria (bateria de lítio)

1

Placa da bateria

1

Unidade de cabos do relé da bateria

1

Alicate
Chave de fenda Philips
largura entre as faces
Ferramentas
planas: 2,5 mm
Chave
hexagonal largura entre as faces
planas: 3 mm

Nota
1605912
(2 baterias de lítio para substituição)
2177458
1653173
(Reutilizável. Veja a “Nota” abaixo)

1
1

Para as tampas

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

Nota: A unidade de cabos do relé da bateria é reutilizável. Se a presilha do cabo ou do conector quebrar durante
a substituição da unidade de cabos e da bateria, substitua a unidade de cabos. Para detalhes sobre a
substituição, consulte a etapa de Remoção (10) e a etapa de Instalação (55) em Manutenção 4. Unidade
de cabos.
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12.1 Substituição da unidade da bateria de (bateria de lítio)
1.

Desligue a energia do controlador.

2.

Remova a tampa superior do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.

3.

Afrouxe os parafusos que prendem a chapa em L do Braço 1 e
remova a chapa.
Parafusos Allen: 2-M4×8
Tenha cuidado para não desconectar o conector da bateria.

NOTA



Se você remover todas as baterias antes de conectar as novas, os dados de calibração serão apagados e você
precisará fazer a calibração. Siga as etapas abaixo para remover as baterias de lítio.

4.

Corte o prendedor de fios da chapa.

5.

Desconecte o conector de uma das duas baterias. Em seguida,
conecte o conector da nova bateria.

6.

Desconecte o conector da outra bateria. Em seguida, conecte o
conector da nova bateria.
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7.

Una as duas baterias à chapa usando um prendedor de fios.

Encaixe o prendedor de fios no entalhe da chapa.

8.

Prenda a chapa no Braço 1.
Parafusos Allen: 2-M4×8

9.

Instale a tampa superior do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.

10. Ligue a energia do controlador.
11. Verifique a operação para ver se a posição e a postura do manipulador estão corretas. Mova o manipulador
para dois ou três pontos (posturas) dos pontos registrados.
12. Se o manipulador estiver fora da posição, calibre todas as articulações e eixos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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12.2 Substituição da placa da bateria
Após a substituição de peças (motores, unidades de engrenagens de redução, freios, correias
dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente porque
existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor e sua
origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”.
Consulte Manutenção 16. Calibração e execute a calibração após a substituição de peças.

Remoção: Placa da bateria
1.

Desligue a energia do controlador.

2.

Remova a tampa superior do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
Desconecte o conector da placa de controle 1.

3.

Conector: GS01

4.

Remova a placa de controle 1.
Parafusos Philips: 3-M3×8

5.

Desconecte os três conectores da placa da bateria.
Conectores: 2 conectores para as baterias, CN3

6.

Remova a placa da bateria parafusada no Braço 1.
Parafusos Allen: 2-M3×8
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Instalação: Placa da bateria
1. Instale a placa da bateria no Braço 1.
Parafusos Allen: 2-M3×8

2. Conecte os conectores na placa da bateria.

3. Instale a placa de controle 1.
Parafusos Philips: 3-M3×8
Tenha cuidado com a direção da placa de controle 1
(Veja a foto).

4. Instale o conector na placa de controle 1.
Conector: GS01

5. Instale a tampa superior do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
6. Ligue a energia do controlador.
7. Verifique a operação para ver se a posição e a postura do manipulador estão corretas. Mova o manipulador
para dois ou três pontos (posturas) dos pontos registrados.
8. Execute a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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13. Substituição da placa de controle

ATENÇÃO

■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.
■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
Sempre use a placa de controle indicada por nós.

Placa de controle 2

Placa de controle 1

Nome

Quantidade

Nota

Peças de
manutenção

Placa de controle (1, 2)

1

2138032

1
1

Para as placas de controle

Ferramentas

Alicate
Chave de fenda Philips
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas: 2,5 mm)
Chave hexagonal
(largura entre as faces planas: 3 mm)

1

Para parafusos Allen M3

1

Para parafusos Allen M4

13.1 Substituição da placa de controle 1
Remoção: Placa de controle 1
1. Siga Manutenção: 12.1 Substituição da unidade da bateria (bateria de lítio), etapas (1) a (4).

Instalação: Placa de controle 1
1. Siga Manutenção: 12.1 Substituição da unidade da bateria (bateria de lítio), etapas (11) a (14).
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13.2 Substituição da placa de controle 2
Remoção: Placa de controle 2
1. Desligue a energia do controlador.
2. Remova a tampa do cabeçote do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Remova o fio terra fixado na chapa.
Parafusos Allen: 2-M4×5

4. Remova o conector conectado na placa de controle 2.
Conector: GS02

5. Remova a chapa parafusada no Braço 3.
Parafuso Allen: M4×10
Parafuso Allen: M3×8

M4

M3

6. Remova a placa de controle 2 parafusada na chapa.
Parafuso Philips: 4-M3×8

Há um espaçador entre a chapa e a placa de controle 2.
O espaçador será utilizado novamente. Tenha cuidado para não
perdê-lo.
Espaçador: 4 espaçadores
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Instalação: Placa de controle 2
1. Instale a placa de controle 2 na chapa.
Parafusos Philips: 4-M3×8
Insira o espaçador entre a chapa e a placa de controle 2.
Tenha cuidado com a direção da placa de controle 2
(Veja a foto).
2. Instale a chapa com a placa de controle 2 no Braço 3.
Parafuso Allen: M4×10
Parafuso Allen: M3×8

M4

M3

3. Conecte o conector na placa de controle 2.
Conector: GS02

4. Instale o fio terra removido na chapa.
Parafuso Allen: 2-M4×5

5. Instale a tampa do cabeçote do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
6. Ligue a energia do controlador.
7. Verifique a operação para ver se a posição e a postura do manipulador estão corretas.
Mova o manipulador para dois ou três pontos (posturas) dos pontos registrados.
8. Se o manipulador estiver fora da posição, calibre todas as articulações e eixos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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14. Substituição da lâmpada LED
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
Lâmpada LED

Nome
Peças de manutenção
Ferramentas
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Lâmpada LED
Chave de fenda Philips

Quantidade
1
1

Nota
1605919
Para as tampas
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Remoção: Lâmpada LED
1.

Desligue a energia do controlador.

2.

Remova a tampa do cabeçote do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.

3.

Remova o conector conectado na lâmpada LED.
O conector da lâmpada LED (LED) fica embaixo da tampa do cabeçote do Braço 3.
Conector: LED

4.

Remova a lâmpada LED do Braço 3.
Gire a porca de resina que prende a lâmpada LED no Braço 3
no sentido anti-horário.

Porca de
resina

Instalação: Lâmpada LED
1. Instale a lâmpada LED do Braço 3.
Desprenda a porca de resina da lâmpada LED e passe a lâmpada através do Braço 3. Gire a porca no
sentido horário pelo lado de dentro do Braço 3 e prenda a lâmpada no Braço 3.
2. Conecte os seguintes conectores.
Conector: LED
3. Instale a tampa do cabeçote do Braço 3.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
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15. Substituição do cabo M/C
Cada motor é alimentado por bateria de reserva. Portanto, os dados da posição são mantidos
mesmo após o controlador ser desligado. Os dados da posição serão perdidos se o conector
do cabo conectado à bateria for desconectado. E o EPSON RC+ exibirá a mensagem de erro
de ocorrência de alarme do codificador quando o controlador for ligado.
■ Não conecte ou desconecte os conectores do motor enquanto a energia para o
sistema robótico estiver ligada. Conectar ou desconectar os conectores do motor
com a energia ligada é extremamente perigoso e pode resultar em sérias lesões
corporais, pois o manipulador pode se mover de modo anormal, e também pode
resultar em choque elétrico e/ou mau funcionamento no sistema robótico.

ATENÇÃO

■ Para desligar a energia do sistema robótico, desconecte o plugue de alimentação
da fonte de energia. Conecte o cabo de energia de CA em uma tomada de
energia.
NÃO o conecte diretamente à fonte de energia da fábrica.
■ Antes de executar qualquer procedimento de substituição, desligue o controlador
e o equipamento relacionado e então desconecte o plugue de alimentação da
fonte de energia.
Executar qualquer procedimento de substituição com a energia ligada é
extremamente perigoso e pode resultar em choque elétrico e/ou mau
funcionamento no sistema robótico.
■ Ao desconectar os conectores durante a substituição da unidade de cabos,
certifique-se de reconectá-los em suas posições apropriadas consultando as
atribuições dos pinos dos conectores. A conexão incorreta dos conectores pode
resultar em funcionamento incorreto do sistema do robótico.
Para detalhes sobre as conexões, consulte Manutenção 4.2 Atribuições dos pinos
dos conectores.

CUIDADO

■ Ao instalar a tampa, tenha cuidado para não deixar que os cabos interfiram na
montagem da tampa e não dobre esses cabos com força para empurrá-los para
dentro da tampa. Tensão desnecessária nos cabos pode resultar em danos aos
cabos, desconexão e/ou falha nos contatos. Estes são extremamente perigosos
e podem resultar em choque elétrico e/ou funcionamento incorreto do sistema
robótico. Ao rotear os cabos, verifique a localização dos cabos depois de remover
a tampa. Certifique-se de colocar os cabos de volta em seus locais originais.
■ Certifique-se de conectar os cabos corretamente. Não aplique força
desnecessária nos cabos. (Não coloque objetos pesados sobre os cabos. Não
dobre ou puxe os cabos aplicando força excessiva). Tensão desnecessária nos
cabos pode resultar em danos aos cabos, desconexão e/ou falha nos contatos.
Estes são extremamente perigosos e podem resultar em choque elétrico e/ou
funcionamento incorreto do sistema robótico.
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Cabo M/C

NOTA



Faça a calibração depois de substituir os cabos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
Nome

Quantidade

Reto
Em L
Reto
5m
Em L
Reto
Cabo M/C
10 m
Em L
Reto
15 m
Em L
Reto
20 m
Em L
3m
Reto
Cabo M/C
(Especificação do 5 m
Reto
UL)
10 m
Reto
Chave hexagonal (largura entre as faces planas:
3 mm)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3m

Peças de
manutenção

Ferramentas

C4 Rev.20

Nota

1
1
1

1605915
2169647
1605916
2169648
1605917
2169649
2185605
2185614
2185495
2185615
2182509
2182510
2182511

1

Para parafusos Allen M4
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Remoção: Cabo M/C
1.

Desligue a energia do controlador.

2.

Desconecte os seguintes conectores do controlador.
Conector do cabo de energia
Conector do cabo de sinal

3.

Remova a sub-chapa de conectores.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.

NOTA



Não puxe a sub-chapa com força.
Não desconecte o cabo M/C da sub-chapa de conectores.

4.

Remova os conectores.
Conectores: X11, X12, X13, X14, X15, X16, XGND*, BR010, BR020, BR030, BR040, BR050, BR060
X010, X020, X030, X040, X050, X060, LED, GS01, GS02
* Não há conector XGND para a especificação do UL.
Cada conector é numerado. Cada conector tem um formato diferente.
Não desconecte o conector da bateria (BT1*). Do contrário, você precisará calibrar.

NOTA



Instalação: Cabo M/C
1. Conecte os conectores do novo cabo M/C aos da unidade de cabos.
Conecte os conectores com o mesmo número.
2. Instale a sub-chapa de conectores na chapa de conectores.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.
3. Conecte os seguintes conectores ao controlador.
Conector do cabo de energia
Conector do cabo de sinal
4. Ligue a energia do controlador.
5. Verifique a operação para ver se a posição e a postura do manipulador estão corretas.
Mova o manipulador para dois ou três pontos (posturas) dos pontos registrados.
6. Se o conector da bateria (BT1*) foi desconectado, faça a calibração.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
7. Se o manipulador estiver fora da posição, calibre todas as articulações e eixos.
Para detalhes, consulte Manutenção: 16. Calibração.
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16. Calibração
16.1. Visão geral
Após a substituição de peças (unidades de motores, unidades de engrenagens de redução,
correias dentadas, etc.), o manipulador não poderá realizar o posicionamento corretamente
porque existirá uma divergência entre a origem armazenada em cada codificador do motor
e sua origem correspondente no controlador.
Portanto, é necessário compatibilizar essas origens depois de substituir as peças.
O processo de alinhamento das duas origens é chamado de “Calibração”. Observe que
calibração não é o mesmo que ensino*.
* “Ensino” significa ensinar ao controlador os pontos das coordenadas (incluindo as
posições) em qualquer lugar da área de operação do manipulador.
■ Para garantir a segurança, deve ser instalado um sistema de proteção de
segurança para o sistema robótico. Para detalhes sobre a proteção de segurança,
consulte Precauções de instalação e de projeto no capítulo Segurança do Guia
do usuário do EPSON RC+.

ATENÇÃO

■ Antes de operar o sistema robótico, assegure-se de que não haja ninguém dentro
da área de proteção de segurança. O sistema robótico pode ser operado no modo
para ensinar mesmo quando houver alguém dentro da área de proteção de
segurança. O movimento do manipulador é sempre no estado restrito (velocidade
baixa e potência baixa) para garantir a segurança do operador. No entanto, operar
o sistema robótico enquanto houver alguém dentro da área de proteção de
segurança é extremamente perigoso e pode causar sérios problemas de
segurança caso o manipulador se mova inesperadamente.
No EPSON RC+, um ponto de coordenada que inclui a posição do braço é definido como
“ponto” e seus dados são chamados de “dados de ponto”.
Existem dois métodos para movimentar o manipulador durante a calibração.
- Liberar o freio eletromagnético e mover os braços manualmente.
Para detalhes, consulte Configuração e operação 1.5 Como mover os braços com o freio
eletromagnético.
- Mover o manipulador usando Jog & Teach (Deslocar e ensinar).
Mover o manipulador enquanto libera o freio eletromagnético envolve riscos conforme
descrito abaixo.
- Recomenda-se mover o manipulador usando Jog & Teach (Deslocar e ensinar).
■ Normalmente, libere o freio das articulações um a um. Tome cuidado adicional se
precisar liberar os freios de duas ou mais articulações simultaneamente. Liberar
os freios de duas ou mais articulações simultaneamente pode fazer com que suas
mãos e dedos sejam prensados e/ou causar danos no equipamento ou mau
funcionamento do manipulador, pois os braços do manipulador podem mover-se
em direções inesperadas.

CUIDADO
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■ Tenha cuidado com a queda do braço ao liberar o freio.
Enquanto o freio está sendo liberado, o braço do manipulador cai com o próprio
peso.
A queda do braço pode fazer com que as mãos e os dedos sejam prensados e/ou
causar danos no equipamento ou mau funcionamento do manipulador.
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Para detalhes sobre Jog & Teach, consulte Guia do Usuário do EPSON RC+ 5.11.1
Ferramentas de comando do gerenciador do robô: Gerenciador do robô: Página Jog & Teach.
NOTA



- Para detalhes sobre a posição básica, consulte Configuração e operação 3.7 Verificação
da orientação básica.
- Sempre que possível, calibre uma articulação de cada vez. (Sempre que possível, substitua
também as peças de uma articulação por vez). Se você calibrar as origens de múltiplas
articulações simultaneamente, será mais difícil verificá-las e obter as posições corretas
das origens.
No entanto, a Articulação 5 não pode ser calibrada independentemente devido à estrutura
do manipulador. Calibre a Articulação 5 e a 6 ao mesmo tempo.
Fluxograma da calibração
Início

1. Confirmação da
posição básica

2. Substituição da
peça

3. Inicialização do
codificador

Posicionamento mais preciso
····························

Execute estes
procedimentos se
necessário

6. Teste da precisão

Sim

Recalibrar?

Não
Fim
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16.2. Procedimento de calibração
Entrada do comando
Em alguns procedimentos de calibração, é necessária a execução de comandos.
Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Command Window].
Esta etapa é omitida nos procedimentos de calibração.
Movimento de deslocamento
Em alguns procedimentos de calibração, é necessário o movimento de deslocamento.
Selecione o menu Select EPSON RC+ -[Tools]-[Robot Manager] e a página [Jog &
Teach].
O painel, a janela e a página acima são indicados como [Jog & Teach] nos procedimentos
de calibração.
Siga as etapas 1 a 6 para calibrar o manipulador.
1.

Confirmação da posição básica
Os dados da posição (dados de ponto) antes da substituição de peças (motores,
unidade de engrenagens de redução ou correia) são necessários para a
calibração.
Verifique os valores de pulso registrados da posição básica obtidos em
Configuração e operação 3.7 Verificação da orientação básica.

2.

Substituição de peças
Substitua as peças conforme instruído neste manual.
Tenha cuidado para não se ferir ou danificar as peças durante a substituição.

3.

Inicialização do codificador
Ligue o controlador quando todas as articulações estiverem na faixa de
movimento.
A mensagem de erro “Encoder alarm has occurred. Check robot battery. O EPSON
RC+ must be restarted.” (Ocorreu alarme do codificador. Verifique a bateria do
robô. O EPSON RC+ deve ser reiniciado) será exibida.
Inicialize o codificador na posição atual e restaure o erro.
Inicialize o codificador usando um dos seguintes procedimentos.
Execute o seguinte comando em [Monitor Window].

EPSON
RC+
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>Encreset [O número da articulação (1 a 6) do codificador a ser restaurada]
Selecione o menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller] e então clique em <Reset
Controller>.
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Depois de restaurar o erro, o codificador do motor da articulação cujas peças
foram substituídas será inicializado.
Configure o modo de deslocamento para “Joint” em [Jog & Teach] e opere o
manipulador no movimento de deslocamento para coincidir precisamente as
marcas da posição de estacionamento (posição do pulso 0) da articulação.
Se a articulação não se mover para a posição de estacionamento, opere o
manipulador de modo a coincidir o mais precisamente possível com a marca de
alinhamento conforme descrito em Configuração e operação 3.7 Verificação da
orientação básica.
Inicialize o codificador quando a articulação corresponder à posição de
estacionamento ou à marca de alinhamento.
Para a inicialização do codificador, consulte o procedimento indicado acima.
NOTA


4.

Quando a origem da Articulação 5 for calibrada, a Articulação 6 ficará fora da
posição. (Devido à estrutura do manipulador, qualquer compensação na posição
da Articulação 5 afeta a Articulação 6.)
Calibre a origem da Articulação 6 simultaneamente ao calibrar a Articulação 5.
Calibração

Posição dos entalhes para a calibração
Para a
Articulação 5

Posição da chave de calibração
Para a
Articulação 4

Para a
Articulação 6

Para a
Articulação 3

Para a
Articulação 2
Para a
Articulação 1

A chave é presa no lado de dentro da
tampa central do Braço 1 com parafuso
M4.
Parafusos Allen: M3×6
Coloque a chave de volta na posição
original depois do uso.

4-1 Prepare a chave de calibração.
A chave de calibração fica presa no lado de dentro da tampa central do Braço 1
com um parafuso M4. Tenha cuidado para não perder o parafuso.
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4-2 Mova o braço que você quer calibrar para a posição do entalhe de
calibração.
EPSON
RC+

Selecione o menu-[Tool]-[Robot Manager]-painel [Jog & Teach] para mover o
manipulador.
Se ocorrer um erro depois de substituir o motor e você não conseguir usar o
painel [Jog & Teach] ou “Brake OFF, *” não funcionar (* é o número do eixo
a ser calibrado), execute as etapas (4) e (5) agora.
O painel [Jog & Teach] e “Brake OFF, *” ficarão então disponíveis. Mova o
braço que você quer calibrar para a posição do entalhe de calibração e continue
na etapa 4-3.
4-3 Encaixe a chave de calibração no entalhe de calibração (os entalhes
das Articulações 1 a 6).
Neste ponto, se a chave não puder ser encaixada completamente, o(s) braço(s)
não está na origem. Mova o braço até que a chave possa ser completamente
encaixada.
A chave quebrará se você mover qualquer braço com a chave encaixada no
entalhe.
Não mova o(s) braço(s) depois que sua posição for fixada.
4-4 Reinicie o codificador.

EPSON
RC+

Execute um dos seguintes comandos para reiniciar o codificador da articulação
que você quer calibrar através do menu -[Tool]-[Command Window].
Articulação 1
Articulação 2
Articulação 3
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6

>Encreset
>Encreset
>Encreset
>Encreset
>Encreset
>Encreset

1
2
3
4
5, 6
6

4-5 Reinicialize o controlador.
EPSON
RC+

Clique no menu EPSON RC+ -[Tools]-[Controller]-<Reset Controller>.

4-6 Insira o comando na janela Command e execute-o.
EPSON
RC+

Execute um dos seguintes comandos para reiniciar o codificador da articulação
que você quer calibrar através do menu -[Tool]-[Command Window].
>calpls 0,0,0,0,0,0
* O manipulador não se move.
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4-7 Execute a calibração.
EPSON
RC+

Execute um dos seguintes comandos para reiniciar o codificador da articulação
que você quer calibrar através do menu -[Tool]-[Command Window].
Articulação 1 >calib 1
Articulação 2 >calib 2
Articulação 3 >calib 3
Articulação 4 >calib 4
Articulação 5 >calib 5,6
Articulação 6 >calib 6
Mova o braço para vários pontos para verificar se ele se move adequadamente
para as posições originais.
Ensine os pontos se for necessário o ajuste fino.
4-8 Todas as articulações estão calibradas.
Coloque a chave de calibração de volta na
posição original no Braço 1 e prenda-a com
o parafuso.
Parafuso Allen: 1-M3×6
4-9 Monte a tampa do Braço 1.
Para detalhes, consulte Manutenção: 3. Tampas.

244

C4 Rev.20

Manutenção 16. Calibração
5.

Calibração (Posicionamento mais preciso)
Mova o manipulador para os dados de ponto selecionados deslocando-o em [Jog &
Teach].

EPSON
RC+

Mova a articulação* que não está calibrada para o ponto especificado pelo comando de
movimento.
*Quando a Articulação 5 estiver sendo calibrada, mova as Articulações 1 - 4 para as
posições de estacionamento.
Por exemplo, quando o dado de ponto selecionado for “P1”, execute “Motor On” em
[Control Panel] e execute “Go P1” em [Jog & Teach].
Posicione precisamente a articulação* que está sendo calibrada para a posição dos dados
de ponto pelo comando de deslocamento.
*Quando a Articulação 5 estiver sendo calibrada, mova as Articulações 5 - 6 para as
posições de estacionamento.
Selecione o modo de deslocamento “Joint” em [Jog & Teach] para operar no movimento
de deslocamento.
Insira o comando abaixo na janela Command e execute-o.
Execute o comando abaixo no menu -[Tools]-[Command Window].
>calpls ppls(P1,1), ppls(P1,2), ppls(P1,3), ppls(P1,4),
ppls(P1,5), ppls(P1,6)
* O manipulador não se moverá.
Execute a calibração. Insira um dos seguintes comandos, de acordo com a articulação
que está sendo calibrada.
Articulação 1: >calib
Articulação 2: >calib
Articulação 3: >calib
Articulação 4: >calib
Articulação 5: >calib
Articulação 6: >calib
6.

1
2
3
4
5,6
6

Teste da precisão
Mova o manipulador para uma posição (ponto) diferente para verificar se ele se move
de volta para a posição original. Se a precisão for inadequada, é necessário recalibrar a
origem usando uma posição (ponto) diferente. Você deve definir a posição (ponto)
novamente se o manipulador não se mover de volta para a posição original após a
recalibração.
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17. Lista de peças de manutenção
Nome
Articulações 1, 2
Articulação 3

Motor

Articulação 4, 5, 6
Articulação 1
Articulação 2
Unidade de
Articulação 3
engrenagens de
Articulação 4
redução*
Articulação 5
Articulação 6
Engrenagem cônica
Articulações 1, 2
Freio
eletromagnético Articulação 4, 5, 6
C4-A601**
C4-A901**
C4-A601**
Articulação 2
C4-A901**
C4-A601**
Articulação 3
C4-A901**
Articulação 4
Articulação 5
Articulação 6
Articulação 1

Correia dentada

Código
Nota
antigo
2150748 R13N807011 400 W
Freio
2209414 −
eletromagnético
150 W+
Código

2149265 R13N807031 50 W
1687022
1687023
1593859
1533648
1539260
1539261
1667824
1605914

R13N810041
R13N810051
R13N810061
R13B010023
R13B010024
R13B010025
R13B031603
R13N835021

✓

7.1
8.1, 9.1,
10.1
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

5.4, 6.4
8.4, 9.4
10.4

1605913 R13N835011
1520394
1593695
1520354
1593696
1593697
1593698
1593699
1599367
1593701

Referência em Reparo
Manutenção
**
✓
5.1, 6.1

R13B030220
R13N832031
Largura 10 mm
R13B030221
R13N832041
R13N832081
Largura 7 mm
R13N832091
R13N832051 Largura 6 mm
R13N832061 Largura 315 mm
R13N832071 6 mm 324 mm

✓

5.3

✓

6.3

✓

7.3

✓

8,3
9.3
10.3

✓
✓
✓

* Unidade de engrenagens de redução: Uma unidade de engrenagens de redução consiste nas seguintes três
peças. Ao substituir a unidade de engrenagens de redução, substitua
todas essas peças em conjunto.
Gerador de forma de onda

Gerador de forma de onda

O gerador de forma de onda consiste em um came
elipsoidal e rolamentos de esferas na circunferência
externa.
O anel interno dos rolamentos é preso ao came,
enquanto que o anel externo é suscetível a deformação
flexível através dos rolamentos de esferas.
Flexspline
Um corpo de metal fino e elástico, em forma de copo,
com dentes de engrenagem ao redor da circunferência
externa da abertura.

Chaveta circular

Flexspline

Chaveta circular
Corpo rígido, em forma de anel, com dentes de
engrenagem na circunferência interna.
A chaveta circular tem dois dentes a mais do que o
flexpline.
As chavetas são engraxadas. Tenha cuidado para que a graxa não fique aderida às roupas.
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** Reparo
Como indicação aproximada, execute o reparo (substituição de peças) antes de alcançar 20.000
horas de operação do manipulador. As horas de operação podem ser verificadas na caixa de diálogo
[Controller Status Viewer]-[Motor On Hours] .
Para detalhes, consulte Manutenção 2.2 Reparo (Substituição de peças).
Nome

Código

Código antigo

Placa da bateria

2177458

R13N84C011

Unidade da bateria (bateria de lítio)

1605912

R13N860011

Vedação

Graxa ***

Nota

Referência em
Manutenção

12.1
(2 baterias de lítio
12.1
para substituição)
8.2

Articulação 4
1213320
Articulação 1, 2, 3,
4
−
: SK-1A
Engrenagem cônica
Articulação 5, 6 −
: SK-2

R13A031200100

Cabo
: GPL-224

−

−

1480855
1520625
1213292
1520361
2138032

R13B031224
R13B031248
R13B031249
R13B031250
R13B040502

13

2167709

R13N823011

5.4, 6.4, 7.1

1480857
1510528
1520370
1520372
1520371
1520374
1605919

R13B031223
R13B031242
R13B031243
R13B031244
R13B031245
R13B031247
R13N830011

5.2
6.2
7.2
8.2

Articulação 1
Articulação 6
Articulações 1, 2
Vedação de graxa
Articulação 3
Placa de controle 1, 2 Braço 1, 3
Diodo dissipador de
Articulação 1, 2, 3
ruído
Articulação 1
Articulação 2
Articulação 3
O-ring
Articulação 4
Braço 3, 4
Braço 5
Lâmpada LED
Vedação de óleo

−

Para adquirir
graxa, entre em
contato com o
fornecedor de
sua região.

−

2.3, 5.2, 6.2,
7.2, 8.2
2.3, 9.2, 10.2
4.1

Para o tampão

11
14

*** Sobre a compra de graxa
Devido às regulamentações para produtos químicos de cada país (o GHS da ONU), estamos
solicitando que nossos clientes comprem a graxa necessária para manutenção dos fabricantes
relacionados na tabela abaixo a partir de abril de 2015.
Com referência à compra de graxa, entre em contato com os seguintes fabricantes. Se houver
alguma dúvida, entre em contato com o fornecedor de sua região.
Nome do produto

Fabricante

URL

Harmonic Grease SK-1A
Harmonic Grease SK-2

Harmonic Drive Systems Inc.

http://www.harmonicdrive.net/

Krytox®GPL-224

DuPont

http://www2.dupont.com/Our_Company
/en_US/worldwide/us_country.html
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Nome

Código

1605915
2169647
1605916
5m
2169648
1605917
10 m
Cabo M/C
2169649
2185605
15 m
2185614
2185495
20 m
2185615
3m
2182509
Cabo M/C
5m
2182510
(Especificação do UL)
10 m
2182511
2155584
3m
2169357
2150707
5m
2169358
2155586
Cabo de energia M/C 10 m
2169359
2185612
15 m
2185620
2185496
20 m
2185621
3m
2181813
Cabo de energia M/C
5m
2181914
(Especificação do UL)
10 m
2181915
3m
2150712
5m
2150713
10 m
2150714
Cabo de sinal M/C
15 m
2185613
20 m
2185497
C4-A601**
2149411
C4-A901**
2155583
Unidade de cabos
C4-A601**-UL
2182507
C4-A901**-UL
2182508
Unidade de cabos do relé da bateria
1653173
Lâmina de radiação
Articulação 2
1549699
Tampa central
2165173
Braço 1
Tampa lateral
2165174
Braço 2
Tampa lateral
2165175
Braço 3
Tampa do cabeçote 2165176
Tampa lateral (direita)2165177
Braço 4
Tampa lateral
2165178
(esquerda)
Tampa
Tampa central
1658607
Braço 1
Tampa lateral
2165179
Braço 2
Tampa lateral
2165180
Braço 3
Tampa do cabeçote 2165181
Tampa lateral (direita)2165182
Braço 4
Tampa lateral
2165183
(esquerda)
3m
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Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Reto
Reto
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Em L
Reto
Reto
Reto

Código antigo

Nota

R13N824011
R13NZ910EW
R13N824021
R13NZ910EX
R13N824031
R13NZ910EY
−
−
−
−
−
−
−
R13N824041
R13NZ910EZ
R13N824051
R13NZ910F1
R13N824061
R13NZ910F2
−
−
−
−
−
−
−
R13N827011
R13N827021
R13N827031
−
−
R13N820011
R13N820021
−
−
−
R13B031905
R13N834011
R13N834021
R13N834031
R13N834041
R13N834051

Referência
em
Manutenção

15

6.1

3

R13N834061
R13N834131
R13N834141
R13N834151
R13N834161
R13N834171

Chapeada

3

R13N834181
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18. Lista de peças opcionais
Nome

Código

Unidade de liberação do freio
R12NZ9006F
(com cabo e conector de curtoR12NZ900JE
circuito)

Código antigo

Nota

R12B120805

Para a Europa

R12B120806

Para os EUA e Japão

Referência em
Configuração e
operação

6.1

Unidade de liberação do freio
(somente a unidade principal)

R12NZ900M2

R12B120803

Para a Europa

R12NZ900KV

R12B120804

Para os EUA e Japão

Unidade da chapa da câmera

R12NZ9003F

R12B031922

6.2

Chapa compatível com PS

R12NZ9003G

R12B031923

6.3

R12NZ900HF

R12B031924

6.4

R12NZ9003H

R12B031925

6.5

R12NZ900A5

R12N73L021

6.6

R12NZ900L1

R12N73L011

6.7

Encaixes laterais
angulados

da

base

Encaixes laterais da base
Chapa compatível
(Adaptador da base)

com

Batente mecânico ajustável

C4 Rev.20
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